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 ...احلمد أوال هلل عز وجل  و الشكر 

 على حتمله  عناء  اإلشراف "  صاحل صاحلي"ألستاذ الفاضل لوفائق التقدير   اجلزيل  ثم  الشكر

 الكثري من نقاط الظل فيها  نارتاليت أ ه القيمة و على توجيهات   هذه  الرسالة  على 

 .و متنياتي له بطول العمر ليستمر العطاء             

 الذين محلتهم املوقرين،    ة املناقشةنجل أعضاء   الكرام   األساتذة الشكر إىلال  كما أتوجه خب

 .الرسالة ه و تقويم و تقييم و إثراء هذ  األقدار عناء قراءة 

 .هلذه الرسالة جهده مرجعاإىل كل من كان و 

 الباحث
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عل منه أساس التنمية جاالستثمار ب التجديد التطوير  وو على اإلنتاج  زيادة قدرات االقتصــاد الوطينإن ارتباط     
يف الوقت ويشهد احمليط العاملي  ،تطويرهشروط حتفيزه و لتهيئة  ستمراملسعي حتم على الدول ضرورة الو  االقتصادية،

توفري عوامل حتفيزه حمليا و جذبه من الدول هبدف  الصناعية على السواء والدول النامية  من قبل الراهن جهودا كبرية
    .األجنبية

الكبرية كوسيلة لتحقيق تنمية اقتصادية العامة استثمارات املؤسسات  على اعتمدت الدول النامية لفرتة طويلة و قد   
 .دول املتطورةو االجتماعي جملتمعات الالقتصادي أهنا كانت سببا أساسيا يف حتقيق الرفاه اانطالقا من اعتقادها ب ،سريعة

العامل حنو دول اقتصاديات  أداةأن تكون الواقع أثبت أن املؤسسات الصغرية و املتوسطة هي األقدر على أن  غري   
     .تنامىى وزهنا االقتصادي و االجتماعيو فتزايدت نسبتها يف النسيج املؤسسايت ملعظم اقتصاديات الدول،  التنمية،

متكينها من مواجهة العقبات اليت تعرتضها حمور و  لتنميتهاو أصبح العمل على هتيئة البيئة االستثمارية املناسبة    
 .اهتمام الساسة و االقتصاديني

ذا كان باإلمكان توجيه االستثمارات العامة بصفة مباشرة حنو اجملاالت املختلفة و فق املعايري و األولويات اليت و إ    
مبا يسمح بتعظيم العائد االجتماعي و االقتصادي، فإنه يتعذر ذلك يف االستثمار اطخاص  ،ددها اطخطط التنموية للدولةحت

حتفيزه وسائل  ا يفتتعددتوسطة، فتعدد العوامل املتحكمة فيه يتطلب صغرية و مؤسسات مالذي يأخذ يف غالبيته شكل 
املستثمر اطخاص يسعى إىل تعظيم العائد الفردي بغض النظر عما و اليت ينبغي أن تكون من منطلق أن  و توجيهه،

احلاجة و الضرورة إىل استخدام الدولة ألدوات  األمر الذي يظهر. يساهم به يف حتقيق العائد االجتماعي و االقتصادي
م ءاملتوسطة مبا يتالالتوجيه االقتصادي القادرة على التأثري على معدالت و اجتاهات االستثمار يف املؤسسات الصغرية و 

 . متطلبات التنمية االقتصادية مع
 .اإلشكالية -1
يرشح  و، الضريبة عامال مؤثرا يف صناعة قرار االستثمار بتناقص تكاليفه جيعل املشروع االستثماري  إن تعاظم أرباح    

 دة معدل تدفق االستثمارات يفالسياسة االقتصادية اليت ميكن استخدامها لزيا أدواتأحد  السياسة الضريبية ألن تكون
حيث ميكن  ،و حبسب االستخدامات املطلوبة و احلد من االستخدامات غري املرغوبة ،املؤسسات الصغرية و املتوسطة

ميكنها  و ،القدرة التنافسية للمشروعات االستثماريةهتيئة املناخ االستثماري الذي يرفع من  استخدام أدواهتا املتعددة يف
زيادة و التأثري االجيايب لتلك األدوات يف رحبيتها  ، بسبب قد تفرزها املستجدات االقتصادية األوضاع اليت من التكيف مع
    جمرد أداة لتأمني املوارد املالية الالزمة طخزينة الدولة لتمكينها من الوفاء  بالتزاماهتا جتاه  ضريبة مل تعدالف ،فرص جناحها

االقتصادية   السياسية، و ،ق األهداف االجتماعيةقحي مبا االقتصاديمة إلعادة رسم الواقع مهأداة منا  أصبحت إ، و مواطنيها
  .املستوحاة  من الفلسفة  اليت تتبناها الدولة
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 لتحفيز و توجيهسياستها الضريبية اجلزائر  وظفتهذا التوجه العاملي اجلديد، ملواكبة اقتصادها  هتيئةو يف اطار حماوالت        
 جمموعةو أقرت  ،و االصالحات التعديالتمن  دلعدالضرييب  هانظام فأخضعت ،املؤسسات الصغرية و املتوسطةيف ار ستثماال

 .نموهالبيئة ضريبية مشجعة  هتيئةهبدف   ،من برامج التحفيز الضرييب يف أطر خمتلفة
موضوع البحــوث االقتصادية اليت تنـاولت  تغالبا ما نظر  و ،بالشكل املطلوب اهتمام الباحثني تنل التجربة مل و مع ذلك      

 ته بعضيف الوقت الذي جتاهل ،بصفته عامال ثانوياىل العامل الضرييب إاملتوسطة يف اجلزائر  املؤسسات الصغرية  و يفاالستثمار 
      ات الصغرية الدور الذي  لعبته هذه السياسة يف حتفيز و توجيه االستثمار يف املؤسساستجالء  يستدعيهذا  و .الدراسات

يقتضي الوقوف على ما أفضت اليه  األمرو املتوسطة و الكيفية اليت طبقت هبا أدواهتا، و ألن هلذه السياسة تكلفة عمومية، فإن 
االقتصاد  ترقية مسامهتها يفمن نتائج على مستوى تطوير منظومة املؤسسات الصغرية و املتوسطة، و انعكاسات ذلك على 

     السياسة الضريبية في تحفيز و توجيه االستثمار في المؤسسات الصغيرة دور ماهو " من السؤال التايل الوطين، انطالقا
 ."؟و المتوسطة في الجزائر

  :و ستكون اإلجابة على هذا السؤال الرئيسي انطالقا من األسئلة الفرعية التالية   
 املتوسطة ؟  يف املؤسسات الصـغرية وجيه االستثمار و تو  السياسـة الضـريبية يف حتفيزأدوات كيف ميكن توظيف  - (أ 

 ماهي الكيفية اليت استخدمت هبا أدوات هذه السياسة يف اجلزائر؟ - (ب 

 ؟ يف اجلزائر  وفق استخدامات رشيدة تنمية االستثمار يف املؤسسات الصغرية و املتوسطةيف الضريبية هل جنحت السياسـة  - (ج 

املؤسسات الصغرية و املتوسطة  حتفيز و توجيه االستثمار يف للرفع من مسامهتها يف  الضريبيةالسياسة  كيف ميكن تفعيل - (د 
  .؟أنشطتها يةو ضمان استمرار 

 .البحثفرضيات  -2
املؤسسة، باإلضافة إىل  االستثمار و إن االطالع على األدبيات االقتصادية اليت تناولت العالقة بني السياسة الضريبية و    

 :الفرضيات التاليةدراستنا على  نقيم التشريعات الضريبية اجلزائـرية جعلتنا ستثمار ومضامني قوانني اال
     االستثمار يف املؤسسات الصغرية   و توجيه السياسة الضريبية يف حتفيز يف تفعيل دور شريع الضرييبكفاءة التتساهم   - (أ 

  ؛املتوسطة  و

 ؛الصغرية و املتوسطةاملؤسسات الستثمار يف و توجيه ا تعد احلوافز الضريبية أهم أدوات حتفيز - (ب 

  .يف املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف اجلزائر حتفيز وتوجيه االستثماريف لسياسة الضريبية ا تساهم - (ج 

 . ختيار البحثأـ أسباب 3
  :نذكريف هذا املوضوع من األسباب اليت دفعتنا إىل البحث    

لذا بإمكان السياسة  ، أحد العناصر املتحكمة يف القرار االستثماري ثمار جيعلهااالستعلى عائد للضريبة املباشر التأثري  - أ
لالندماج و تطويرها و إعدادها  الستثمارات املؤسسات الصغرية و املتوسطة، بيئة األعمال اجلاذبةالضريبية املسامهة يف توفري 

 ؛تطوير االقتصاد الوطين، و الرفع من مسامهتها يف يف حركية االقتصاد

االقتصادي و االجتماعي، ال سيما يف الدول النامية  الواقع التأثري على التوجيه و أدوات  السياسة الضريبية هي أحد ابرز  - ب
 ؛أين تعرف السياسة النقدية قصورا كبريا
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مار يف االستثترشيد سياستها الضريبية مبا يسهم يف تنمية بعض اآلليات اليت متكن الدولة من  طرحمعاجلة املـوضوع ل -ج
 .و يعظم مكاسبها االقتصادية و االجتماعيةاملتوسطة  املؤسسات الصغرية و

 .أهداف البحث -4
   :يهدف هذا البحث إىل    

 ملا هلذه  ،املتوسطة يف حتفيز وتوجيه االستثمار يف املؤسسات الصغرية و بأدواهتا املختلفة إبراز دور السياسة الضريبية - (أ 
 ؛ية و اجتماعيةاملؤسسات من أمهية اقتصاد

يف املؤسسات  املالئم لالستثمارالضرييب السياسة الضريبية على توفري املناخ باستخدام أدوات إبراز أثر االختيارات املتعلقة  - (ب 
 ؛الصغرية و املتوسطة

و ضمان املتوسطة  ذب استثمارات املؤسسات الصغرية ويف جاملستخدمة يف اجلزائر السياسة الضريبية إبراز مدى فعالية  - (ج 
 ؛الرفع من مسامهتها يف االقتصاد الوطيناستمرارها، و 

 ؛و ترشيدها املتوسطة حتسني كفاءة السياسة الضريبية يف حتفيز استثمارات املؤسسات الصغرية وآليات البحث عن  - (د 

  .هذا املوضوع سامهات الباحثني يفلبنة جديدة ملإضافة  - (ه 

 .حدود و نطاق البحث-5
 :علىيقتصر جمال البحث   

الصغرية و املتوسطة الذي يتخذ شكل وحدة انتاجية أو خدمية أو جتارية بغض النظر عن  ؤسساتاالستثمار يف امل - (أ 
 ؛طبيعتها القانونية و جنسيتها مما يقصي من نطاق الدراسة االستثمار يف جمال األوراق املالية أو التوظيف يف البنوك

يف اجلزائر  طبقةاملالضريبية السياسة  أما خبصوص، الضريبية سياسةللمن أدوات  كل ما توفرللدراسة   النظري االطارتناول  - (ب 
مع الرتكيز على الفرتة اليت  ،1991فقد اقتصرت على أدوات هذه السياسة لسنوات ما بعد االصالح الضرييب لسنة  

 .أعقبت صدور القانون التوجيهي للمؤسسات الصغرية و املتوسطة
 . البحث أهمية-6 
ضرورة البحث عن آليات توفري بيئة األعمال املناسبة للمؤسسات الصغرية و املتوسطة، بعد إثبات  ته منالبحث أمهي يكتسي 

  .املؤسسات الكبرية بشكل يفوق ما ميكن أن حتققه ،التجارب لكفاءهتا يف حتقيق كثري من األهداف االقتصادية و االجتماعية
 . مناهج البحث -7
السياسة ب التحليلي، فاملوضوع يتطلب مجع املعطيات املرتبطة  املنهج الوصفيتضي ضرورة االعتماد على طبيعة املوضوع تق إن  

ألجل يف املؤسسات الصغرية و املتوسطة  و حتليل مدى قدرهتا على حتفيز و توجيه االستثمارو أدواهتا الضريبية و مكوناهتا 
 السياسة الضريبية كموضوع تناولمن خالل  االستنباطياملنهج ب ستعانةاال اقتضى األمركما . الوصول إىل نتائج ميكن تعميمها

عرب حماولة احلكم على فعالية هذه السياسة من  االستقرائيو املنهج  إىل تأثرياهتا يف حتفيز و توجيه االستثمار، بغية الوصول عام
 . يف هذا اجملال جزئياهتا اأحدثته يتر الاثخالل اآل

و الدراسات و التقارير و البيانات  الكتب: متثلت يف و املصادرعلى العديد من املراجع البحث د اعتم :أدوات البحث -8
 .االحصائية اليت توفرت عن جوانب املوضوع املختلفة
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  .الدراسات السابقة -9
العالقة بني حول ا موضوعه ها و اليت متحوربعض منالاإلشارة إىل  سوف نقتصر علىيف اجملال الضرييب، ر غم تعدد الدراسات    

 :طبقا لقاعدة األقدم فاألحدث زمنيا، مع ترتيبها ماالقرارات املرتبطة هب يف و العوامل املؤثرة  السياسة الضريبة و االستثمار
مع دراسة ) نزيه عبد المقصود محمد مبروك، دور السياسة الضريبية في تشجيع االستثمارات األجنبية: ول الدراسة األ - (أ 

 .2002، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، (التجربة المصريةتطبيقية عن 
حول حماولة التعرف على الدور الذي ميكن أن تقوم به السياسة الضريبية  يف تشجيع انسياب دراسة دارت إشكالية ال     

الستثمارات و صور انتقاالهتا و عوامل ذه احاجة البلدان النامية هلانطلقت من و ، ات األجنبية إىل البلدان الناميةاالستثمار 
و انتهت إىل التأكيد على أن انتقال هذه . لذلكاآلثار االقتصادية  و هاتشجيع يفالسياسة الضريبية ، و دور جذهبا

يؤثر ناخ االستثمار الذي مل املشكلة العوامل االقتصادية و السياسية و القانونية جمموعة مناالستثمارات يتوقف على توفر 
ريبية عامل عن غريها من الدول، و يف هذا االطار ميكن أن تكون السياسة الض ما االستثمار يف دولةبقرار املستثمر   على

 .هلاكما ميكن أن تكون عامل طرد جذب هلذه االستثمارات  
ح السياسة من املقرحات تصب يف ضرورة العمل على هتيئة املناخ االستثماري املناسب لنجا  جمموعةو قدمت الدراسة    

مث استخدام هذه السياسة مبا يسمح بتوجيه االستثمارات حنو األقاليم األقل تقدما، و توجيه الشركات حنو  ،الضريبية يف دورها
 .النشاطات االنتاجية و التصديرية  و تشجيعها على جذب التكنولوجيا املتقدمة

رسالة ، و أثرها في توجيه االستثمارات في الدول الناميةسياسة الحوافز الضريبية  من  محمود إدلبي،:ثانيةالدراسة ال - ( ب
 .2002دكتوراه، جامعة القاهرة، 

  عربو متت معاجلتها  ،حول أثر احلوافز الضريبية على التوجيه االستثماري يف البلدان النامية الدراسةدارت إشكالية ا    
تنمية االستثمار يف بعض البلدان  أثر احلوافز يف و ،يقهاالتنمية االقتصادية و دور السياسة الضريبية يف حتق التطرق إىل

ستثمارات األجنبية ليست هي أن اال كماالدول النامية إلسرتاتيجية تنموية و اضحة املعامل،  افتقاد إىل  خلصتو .النامية
ية مع استهداف املوارد و يستند إىل تنمية القدرات احملل اثنائي اهنج اقرتحت حتمل بعض املساوئ، و هابقدر منافعهي ف ،احلل

 .أن قصورها ال يعود إىل طبيعتها و امنا إىل طريقة استخدامهاإىل  خلصتفقد لحوافز الضريبية ل بالنسبةأما .األصول األجنبية
، حيث مشكلة أمهية املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف الكيان االقتصادي يف الدول النامية إىلبإجياز الدراسة و أشارت     

، األمر الذي يف اطار تكاملي مع املؤسسات الكبريةعملت ذا إما جيعلها قطاعا رائدا يف عملية التنمية ل، رؤوس األموا نقص
اليت ختتلف مشكالهتا و طبيعة  امبا يتالءم مع خصوصياهت استثماراهتاضرورة أن تصمم السياسة الضريبية املنتهجة لتنمية  حيتم

 .تتقاطع مع دراستنا و هي نقاط ،عن املؤسسات الكبرية
 سوالف داماك، :ثالثةالدراسة ال -(ج

"Impact de la fiscalité sur les décisions et modalités de financement des  investissements, ainsi que sur la valeur de la 

firme.) Analyse comparative (. 
 .2002، (تونس) و جامعة صفاقس ( فرنسا -انتيبوليس صوفيا)رسالة دكتوراه، جامعة نيس

انعكاس ذلك على  و فيما يتعلق بالتمويل و االستثمارإشكالية تأثري الضريبة على القرارات االسرتاتيجة للمؤسسة  الدراسة تأثار  
بية على تأثري الدلة التجري، و اأثر الضريبة على قرارات االستثمار و التمويل و قيمة املؤسسة:رئيسيني مها حمورينقيمتها من خالل 

 الضريبة على قرارات االستثمار و التمويل و قيمة املؤسسة؛
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و انعكاس ذلك  ،تأكيد تأثري العامل الضرييب على قرارات االستثمار و التمويل يف املؤسسةإىل و قد انتهت الدراسة 
           ة هلا يف هذا مؤكدة بذلك النتائج اليت توصلت اليها الكثري من الدراسات السابق ،على قيمتها السوقية

                                                                                      .اجملال، و مدعمة بذلك األراء اليت ترى الفعالية يف السياسة الضريبية كأداة لتحفيز االستثمار
  رسالة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية  ظل الدور الجديد للدولة، ولهي بوعالم، النظام الضريبي الفعال في:رابعةالدراسة ال -(د

 .2012، 1جامعة سطيف  ،و التجارية و علوم التسيير
     ديدة للدولة يف سعيها لتعزيز التنمية اجلدوار األاحلاجة إىل نظام ضرييب فعال يف ظل الدراسة تناولت إشكالية   

نظام البنية  مثيثة، و أمهية السياسة الضريبية يف االقتصاديات احلدبالنظام الضرييب ف تعريالمن خالل و عوجلت االقتصادية، 
 .الفعالصوري ملالمح النظام الضرييب تطار إاقرتاح و وصوال إىل ، اليت بواجههاتحديات اجلزائري و الالضرييب 

طورات االقتصادية و االجتماعية اليت أعقبت جاء كحتمية أملتها الت اجلزائريف ن االصالح الضرييب أو انتهت الدراسة إىل  
تواضع  واعتماد احلصيلة الضريبية على الضرائب غري املباشرة تواصل  مل حيقق أهدافه يف ظل أنه ريغ الصدمة النفطية، 

لبه من ج الضريبية بشكل فاق ما مت احلوافزتطور كلفة الرواتب و األجور، و  يبةعلى ضر ارتكازها مسامهة الضرائب املباشرة و 
  .من التحديات حتول دون حتقيقه الفعالية جمموعةأن النظام الضرييب اجلزائري يواجه إىل  لتصل ،استثمارات وطنية و أجنبية

اليت انصبت على الفعالية املالية للنظام الضرييب و اليت لن تتحقق دون  تهامتماشية مع طبيعة إشكالي نتائجهاو جاءت   
 .اليت أشارت هلا الدراسة يف بعض املواضع متقاطعة بذالك مع دراساتنا تصاديةاستيفائه الفعالية االق

فاطمة زعزوعة، الحماية القانونية الممنوحة للخاضعين للضريبة، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة أبي : الخامسةالدراسة  -(ه
 .2012، كلية الحقوق، (تلمسان) بكر بلقايد

الضريبية، و ما يوفره التشريع الضرييب اجلزائري  املمول و اإلدارةلطبيعة القانونية للعالقة بني حول االدراسة دارت إشكالية   
إىل أن الضمانات  تو خلص ،اورجمموعة من احملشكالية من خالل و متت معاجلة اإل. للممول يف هذا اجملال من ضمانات
   يف االعرتاض  وقهم، و محاية حقإقرارهاجيب التسليم هبا و وق أولية قح هيبالضريبة أثناء عملية التحقيق  مولاملمنوحة للم

   تتعلق باجلوانب و الدفاع و معارضة كل ظلم يقع عليهم من قبل االدارة الضريبية، و حقهم يف التزود بأي معلومة 
 .صحيح للقانونالضريبية، فضال عن إلزام االدارة الضريبية بعدم التعسف يف استخدام السلطات و إلزامها بالتطبيق ال

ثري تأ متارسو على الرغم من أن الدراسة هي قانونية و مل تتطرق إىل التأثريات االقتصادية ملثل هذه الضمانات، إال أهنا    
 حتول اليت ،يفضل البيئة االستثمارية اليت تتوفر فيها الضمانات السياسة و الضمانات القانونيةفهو ، مهم على قرارات املستثمر

  .الضرييب أو التصحيح يف حاالت خضوعه للرقابةال سيما  ،دارة الضريبيةمن تعسف اإل حتميهرة أمواله و صادمدون 
، (حالة الجزائر )الجيالني بلواضح، التهرب الضريبي بين فعالية آليات الرقابة الجبائية و استراتيجية المكافحة : سادسةالدراسة ال -(و

 .2015،كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير، (المسيلة) مد يوضيافرسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة مح
يف ظل  االسرتاتيجية اليت من شأهنا الرفع من مستوى األداء يف مكافحة التهرب الضرييبدارت إشكالية البحث حول   

طار النظري العام للضريبة و النظام االجمموعة من احملاور تناولت التطورات االقتصادية و املالية، و عوجلت من خالل 
ضريبية يف لأمهية الرقابة او يف اجلزائر  هواقع، اطخلفية النظرية للتهرب الضرييب، االصالحات الضريبية يف اجلزائر، الضرييب
 .ته، و االطار االسرتاتيجي املقرتح من قبل الباحث ملواجهتهمكافح
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إىل  ىعدم تنظيم االقتصاد الوطين أدأن  ل أبرز ما يتقاطع معها مع دراستنا هولعانتهت الدراسة إىل جمموعة من النتائج  و   
     و اختالل شروط املنافسة بني املتهربني و غري اتساع جماالت التهرب الضرييب يف اجلزائر، انتشار القطاع املوازي و 

           الرقابة اجلبائية يف احلد من ظاهرة قصور اهلياكل و اآلليات و التدابري التشريعية يف جمال فضال عن  ،املتهربني
اطخزينة  حتميليف اتساع التهرب الضرييب و  هاسامهتمو  جلبائية يف حتقيق التوازن اجلهوياخفاق االمتيازات ا، و التهرب

 . بوجه عام ، و هي ظروف غري حمفزة لالستثمارالعمومية كلفة كبرية
 .البحث خطة -9
هذه الدراسة إىل ستة فصول، ميهد هلا مبقدمة عامة و تتبع تقسيم دراسة و ما تفرع عنها من أسئلة، مت قصد معاجلة إشكالية ال   

 :مايلي تتناول هذه الفصول فسوف نبماخبالصة عامة، أما عن مض
      انطالقا من مفهومها و اطخصائص اليت متيزها عريف باملؤسسات الصغرية و املتوسطة سوف خيصص للت :الفصل األول  -

لرتقية و ما أقرته اجلزائر من سياسات  مكانتها االقتصادية و أمهيتها االجتماعيةو املشكالت اليت  تعرتضها ، فضال عن 
 .إستثماراهتا

، إنطالقا من و دورها يف توجيه و ترشيد السياسة االقتصادية للدولة الضريبية بالسياسة سوف يتناول التعريف :الفصل الثاني  -
صها و أهدافها و أدواهتا، و التحديات اليت أفرزهتا املستجدات ال سيما على املستوى الدويل و أثرها على مفاهيمها و خصائ

 .استخدام هذه السياسة حمليا

، انطالقا املؤسسات الصغرية و املتوسطة استثماراته يوجت يف حتفيز والسياسة الضريبية دور سوف يتناول  :الفصل الثالث -
 .لضرييب و أشكاله و اجلدل الذي أثري بشأن فاعليته يف حتفيز و توجيه االستثمار بني أنصاره و معارضيهمن التعريق بالتحفيز ا

          النظام الضرييب لالستثمار يف املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف كفاءة حتليلبدراسة و سيهتم  :الفصل الرابع  -
  هذه املؤسسات املطبقة على الرقابة و آليات الفصل يف النزاعات  و أشكالمنظومة الضرائب نطالقا من استعراض إ، اجلزائر

 .و مدى مراعاهتا طخصوصياهتا

من ، كفاءة سياسة التحفيز الضرييب لالستثمار يف املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف اجلزائر سيهتم بدراسة :الفصل الخامس -
ئر يف إطار القوانني الضريبية العامة و تلك اليت رافقت ما مت خالل الوقوف على منظومة احلوافز الضريبية املطبقة يف اجلزا

 .أو إحداثه من هيئات لرتقية االستثمارإصداره من قوانني 

على تطوير منظومة املؤسسات الصغرية و املتوسطة و ترقية   انعكاسات السياسة الضريبية يتطرق إىلسوف  :الفصل السادس -
و انعكاس ذلك على ترقية  ،الذي عرفته إستثمارات هذه املؤسسة تطورقا من ال، انطاليمسامهتها يف االقتصاد اجلزائر 

 .و احلصيلة الضريبية و إصالح االختالالت اهليكلية اليت تطبعهامسامهتها يف النمو االقتصادي و الصادرات و التشغيل 

 



 

 

 

 

 

 :األول  الفصل
مكانتها االقتصادية   التعريف بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و

 .و أهميتها االجتماعية
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 .تمهيد
 يف الوقت احلايل أداة تنمية تأصبحأن املؤسسات الصغرية و املتوسطة  علىاالقتصادية  الدراسات غالبيةتؤكد    

النسيج املؤسسايت ملعظم الدول، فضال على التزايد  يفنسبتها املرتفعة بعلى ذلك  تستدلاقتصاديات دول العامل، و 
      تجلي يف تزايد نسبة مسامهتها يف الناتج احمللي اخلام و القيمة املضافة امليف وزهنا االقتصادي و االجتماعي املسجل 

 على حنو و االجتماعية االقتصادية التنمية ارتفاع مسامهتها يف حتقيق بالتايلو  ؛فرص العمل توفري الصادرات و و
     .مستدام

 جمموعة منؤهلها لتحقيق تصائص و مقومات الفضل يف ذلك إىل ما ميلكه هذا النوع من  املؤسسات من خ يٌعزىو     
ليس لعقبات يف هذا اجملال  تفوق ما ميكن أن تقوم به املؤسسات الكبرية قداألهداف االقتصادية و االجتماعية بكفاءة 

املرونة و اخلصائص اليت تطبع  تفقدها ،ة هذه املؤسسات يف حد ذاهتاكينونألسباب ترتبط بو امنا  تعرتض هذه األخرية
  .ؤسسات الصغرية و املتوسطةامل
و تذليل العقبات اليت  املؤسسات الصغرية و املتوسطةو منو  لتطور الئمةالظروف امل توفريأصبح العمل على  قدو    

حمور  ،تعرتضها و حتد من فعالية أدوراها االقتصادية و االجتماعية اليت تنسجم مع املذهبية االقتصادية لكل دولة
  .ة لغالبية دول العاملالسياسات االقتصادي

 :التالية املباحثهذا الفصل يف  تناولنلذلك س   
 ؛و أهميتها االقتصادية و االجتماعية لمؤسسات الصغيرة و المتوسطةمفهوم و خصائص ا: المبحث األول -
 ؛تنمية االستثمار في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة مشكالت: المبحث الثاني -
 .في الجزائر االستثمار في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ترقية سياسات:المبحث الثالث -

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 .التعريف بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و مكانتها االقتصادية و أهميتها االجتماعية: الفصل األول

3 

 

 مفهوم و خصائص المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و أهميتها االقتصادية و االجتماعية؛: المبحث األول
سنتطرق يف هذا املبحث إىل مفهوم و خصائص املؤسسات الصغرية و املتوسطة اليت جعلت منها أداة مهمة جلذب    
، و ميكن توضيح ذلك ستممارات و توييفها بالككل الذي تتحقق معه األهداف االقتصادية و االجتماعية للمجتمعاال

 :نيالتالي ينمن خالل العنصر 
 ؛المتوسطة المؤسسات الصغيرة و و خصائص  مفهوم: المطلب األول  -

 .الصغيرة والمتوسطةلمؤسسات لالستثمار في ااالجتماعية  األهمية االقتصادية و:  المطلب الثاني -
 .المتوسطة المؤسسات الصغيرة و و خصائص تعريف : المطلب األول  

املؤسسات الكبرية أوجدت ضرورة البحث عن مفهوم هلذه املؤسسات مبا  نمتيز املؤسسات الصغرية و املتوسطة عإن    
  :نيالتالي ينعنصر ال ، و ذلك ما سنتناوله يف هذا املطلب من خاللينسجم مع ما تتميز به من خصائص

 الصغيرة و المتوسطة؛ ؤسساتالم تعريف :الفرع األول -

 .المتوسطة المؤسسات الصغيرة و خصائص : الفرع الثاني -
 .الصغيرة و المتوسطة ؤسساتالمتعريف : الفرع األول

يف و صعوبة صياغة هذه التعار املعايري املعتمدة يف تعاريف املؤسسات الصغرية و املتوسطة بسبب تعدد تعددت     
  .االتفاق على التعريف املوحد

 لصياغة تعريفتعدد احملاوالت اهلادفة من رغم لعلى ا :صعوبات توحيد تعريف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.أوال
 ذلك غري أن ،ة الواحدة أو على املستوى الدويلسواء داخل الدول للمؤسسات الصغرية و املتوسطةموحد وشامل 

  :1منها نذكر ،اجلامع املانعوحد املتعريف ال هذا  االتفاق على حالت دون امكانيةالعوامل  ة منتعذر لوجود جمموع
 ؛اختالف درجات النمو االقتصادي بني الدول وبني القطاعات االقتصادية حىت داخل الدولة الواحدة -1
ختالف فروع النكاط االقتصادي ا و ،تباين طبيعة األنكطة االقتصادية من صناعية إىل جتارية إىل زراعية من جهة -2

 ؛(اخل ...جتارة جتزئة ،جتارة مجلة )الواحد من جهة ثانية 
لتباين درجة النمو  ،و اختالف مدلوهلا من بلد آلخر املعايري املعتمدة من طرف الدول يف تصنيف املؤسسات تعدد -3

 ة اليت تتمتع هبا؛االقتصادي اليت بلغتها كل دولة، و مدى وفرة أو ندرة عناصر اإلنتاج املختلف
 .2فاملكروع الصغري قد ال يكون كذلك يف وقت الحق القطاع كونه دائم التغيري، حركية -4

املؤشرات املعتمدة يف التمييز بني  صنف املعايري وتٌ  :المعايير المعتمدة في تعريف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة. ثانيا
 :املعايري الوصفية و املعايري الكمية تني رئيستني مهااملؤسسات من صغرية إىل متوسطة أو كبرية إىل جمموع

    :املؤسسة مبحيطها احمللي رتباط ترتيط باإلدارة و ملكية رأس املال و إ :وظيفيةالوصفية أو ال عاييرمال -1
 :ت نذكراملعايري املعتمدة يف التعاريف الوصفية هلذه املؤسسا من أبرز :المعايير المعتمدة في التعاريف الوصفية -(ا

                                                           
1
 ، رسالة ماجستير غير منشورة،-دراسة حالة الجزائر-دور الشراكة األورو متوسطية في تأهيل م ص م وانعكاسها على التجارة الخارجية غنية العيد شيخي، 

 .19-16ص  ،9002كلية االقتصاد، جامعة دمشق،
2

 .99، ص9002عبد المطلب عبد الحميد، اقتصاديات تمويل المشروعات الصغيرة، الدار الجامعية، اإلسكندرية، 
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أو بوجود عدد قليل من املساعدين على كل املهام اإلدارية املتوسط باستحواذ املدير مبفرده  يز املكروع الصغري ومت -
 ؛خبالف املؤسسات الكبرية حيث تعتمد مبدأ التخصص يف توزيع املهام اإلدارية

 ؛اإلدارة مع اجلمع بني امللكية وفقد تعود امللكية لفرد أو عدد قليل من األفراد  ،حمدودية مالكي رأس املال -
        املوردين  و تقارب االتصاالت الكخصية، فمدير املكروع الصغري أو املتوسط على اتصال مباشر مع العاملني -

األمر الذي يتعذر حتقيقه يف املكاريع الكبرية حيث تتباعد العالقات  ،وحدة املستوى اإلداري سببباملستهلكني  و
 ؛العمالء اإلدارة و ي املؤسسة والكخصية بني مالك

        مواد )فهو املصدر الرئيسي الحتياجاهتا  ،مبحيطها احمللي الصغرية و املتوسطة ؤسساتاالرتباط القوي للم -
اتساعها اجلغرايف يف املناطق  املنفذ الرئيسي لتصريف منتجاهتا، إضافة إىل كمرة عددها و و( أولية، عناصر إنتاج

 (.استرياد، وتصدير)بعكس املؤسسات الكبرية اليت قد ترتبط بدرجة اكرب باحمليط اخلارجي  ،ةالريفي احلضرية و
يف اعتمدت املعايري الوصفية  التعاريف اليتمن  :تعاريف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة حسب المعايير الوصفية -(ب

 :فيما يلي  و اهليااتبعض املؤلفنيلمملة األبعض نورد املتوسطة  الصغرية و مؤسساتملل هاتعريف
نظام أي املؤسسات يعد األكمر عددا يف النوع من ن هذا إف ،هذا االحتادحسب  :األمريكيةاتحاد المصارف  -(أ-ب

 :لكن يتمتع خبصائص أساسية على املصارف أن تتفهمها أمهها ال يوجد تعريف دويل موحد له و و اقتصادي
 ؛لك أو جملموعة صغرية من املالكنيملكية رأس املال ملاعودة  ،توحيد اإلدارة  -
 ؛التوزيع بساطة أساليب اإلنتاج و، و دد لشننكطة داخل املؤسسةاحملنوعي التقسيم الغياب التخصص أو  -
 ؛صعوبة احلصول على التمويل من األسواق املالية املنتظمة، و العاملون  املالكون و األسواق و حملية -
 .خمرجاته فهي ال تسيطر على حركته وعملياته و لذي تعمل فيه،غياب الدور البارز للمؤسسة يف القطاع ا -

على ما يفوق قطاع املؤسسات الصغرية و املتوسطة  يستحوذ األمريكية عند تطبيق هذه املعايري يف الواليات املتحدة   
 1.من جمموع القيمة املضافة يف قطاع األعمال %04ساهم يف تكوين ي و االقتصادية من املؤسسات % 59

رأسها الربوفيسور تيف ستينيات القرن املاضي شكلت احلكومة الربيطانية جلنة  : J.E.BOLTON تعريف -(ب-ب
BOLTON ،  أوكلت هلا مهمة دراسة اشكالية املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف اململكة، و ضمنت اللجنة تقريرها

ريها من قبل مالكها بصفة شخصية، و متلكها تسي" : 2اعتمد على ثالثة معايري وصفية هي هلذه املؤسساتتعريفا 
سب هذا التعريف فإن ما مييزها هو استحواذ مالكها على ااخاذ القرار حبو ". حصة ضعيفة يف السوق، و استقالليتها

 .و ضعف قدرهتا على املنافسة
ول السوق بدهذه املؤسسات حول  6551من خالل الدراسة اليت قام هبا يف  عرفها : WOITRIN.Mتعريف -(ج-ب

  3:األوربية املكرتكة على أهنا تلك اليت تتميز مبا يلي

                                                           
1

 .53عبد المطلب عبد الحميد، مرجع سابق، ص 
2
 Les petites et moyennes entreprises : force local, action mondial synthés de L’OCDE, 2002.  

،  9002لعلوم االقتصادية، دادن ، دراسة تحليلية للمنطق المالي لنمو م ص م الجزائرية، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة الجزائر، كلية اعبد الوهاب  -

  .931ص 
3

  .932دادن ، مرجع سابق ، ص  عبد الوهاب 
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 ؛قلة االتصال بني خمتلف فاات اهلرم، و باألحرى بني القمة و القاعدة، و دارةنقص اخصص عمال اإل -
 ؛ و استقاللية كبرية يف جمال التموين ،مع املؤسسات احملليةضعف االندماج  ،ضعف التفاوض يف البيع أو الكراء -
ىل ضرورة إىل األسواق املالية و احلصول على القروض حىت قصرية األجل، مما يؤدي هبذه املؤسسات إوبة اللجوء صع -

 .االعتماد على التمويل الذايت
 : املؤسسات املصغرة و الصغرية و املتوسطة مبا يليتتميز   :النقد الدوليصندوق بالنسبة لخبراء  -(د-ب

 .ئص املؤسسات الصغرية و املتوسطة حسب صندوق النقد الدويلخصا : ( 01)اجلدول رقم         
 متوسطة صغرية مصغرة اخلصائص

 معتدل مرتفع مرتفع جدا العدد
صغار التجار ) األشخاص الطبيعية  - األنواع

 (و مقدمي اخلدمات غري املتخصصني
 .املؤسسات العائلية -

الكركات العائلية مبا يف ذلك عدد قليل من  -
 .املويفني

 .العاملون حلساهبم و على درجة عالية من التخصص -

األشخاص املعنويني مع عدد من  -
 .األجراء

 شركات األشخاص -

غالبا ما يكون اختالف بني امللكية  .املالك عادة ما يكون املدير الكخص نفسه هو املالك و األجري هيكل امللكية
 .و االدارة

 املصرفية مع كمري من الرمسية .النقدية و البنكية و قليلة الرمسية اىل حد ما .من الرمسية نقدية باألساس مع قليل أنواع العمليات

 .ثابت (و لكن قد يتغري ) ثابت  .يف كمري من األحيان ليس ثابتا املقر
 .املساعدة العادية للمحرتفني املساعدة من بعض احملرتفني غري حمرتفة االدارة

املعايري 
 احملاسبية

موجودة أو متخلفة و من  غرياحملاسبة 
 .حيث الكمولية حمدودة جدا

بعض احملاسبة و االمتمال لبعض القواعد اجلزئية ومن 
 حيث الكمولية فهي حمدودة

االمتمال للقواعد و احملاسبة جيدة 
 .جزئيا

 معلومات
 السوق

 دولية/ وطنية  جهوية/ حملية  حملية

 .نكاطها موحد و أكمر استقرار قد تنمو ديناميكية، قد اختفي، البقاء صغرية و .عديناميكية االنكاء و احلل السري حياة الكركة
Source : services du FMI, L A FISCALITÉ DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISE,  Document de 
référence pour la Conférence du Dialogue fiscal international, Buenos-Aires, octobre 2007, p 11. 

 هذه املؤسسات يزاتمم صعبت    :ضرورة االهتمام بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطةأثر المعايير الوصفية على  -(ج
باملقارنة باملؤسسات الكبرية اليت هلا قدرة كبرية  ما يستدعي ضرورة خصها مبعامالت تفضيلية أو متميزة ها،و منعملية 

، و لعل من املواضيع اليت جلبت االنتباه يف السنوات األخرية يف فيه على التأثري و التكيف مع احمليط الذي تنكط
 ن كان هذا االهتمام إالبلدان النامية و املتقدمة هو االهتمام باإلخضاع الضرييب للمؤسسات الصغري و املتوسطة و 

  1:أوجزها خرباء صندوق النقد الدويل يفتأخر كمريا بسبب العديد من العوامل قد 
      ركزت اهتمامها لفرتة طويلة باملؤسسات  الصناعيةفالدول  :الشركات الكبيرةعلى الدول اهتمام  تركز -(أ-ج

 ؛اليها بصفة متميزة على حساب املؤسسات الصغرية و املتوسطة نظرت و ،الكبرية

                                                           
1
 L A FISCALITÉ DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISE,  Document de référence pour la Conférence du 

Dialogue fiscal international, Buenos-Aires, octobre 2007, p 1. 
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مصدر إليرادات كوهنا   :تركيزها في مجال االخضاع الضريبي على المؤسسات الكبيرةدارة الضريبية و اهتمام اإل -(ب-ج
االيرادات  عت، فممال توز هذا يعين أن املدفوعات الضريبية ترتكز يف عدد صغري نسبيا من املؤسسات ، وأعلى

  : 1دراسة لصندوق النقد الدويل كما يلي حبسبالضريبية تبعا حلجم املؤسسة يف دول أفريقيا و الكرق األوسط 
 ؛يف االيرادات الضريبية % 74 ـمن املؤسسات الكبرية، و تساهم ب % 6أقل من  -
 ؛من االيرادات الضريبية % 09اىل  % 04ـ من املؤسسات املتوسطة و تساهم ب % 04ىل إ % 64من   -
 .من االيرادات % 64ىل إ % 9 ـمن املؤسسات الصغرية و املصغرة و تساهم ب % 54ىل إ % 04من   -

 البلدان املتقدمة أو النامية هو أن وزنه النسيب يف سواء يفهم يف قطاع املؤسسات الصغرية و املتوسطة املانب فاجل
مجايل االيرادات الضريبية أقل بكمري من أمهيته النسبية يف الناتج احمللي اخلام أو العمالة، ولعلى األمملة التالية اليت تكمل إ

 :جمموعة بلدان مبستويات تنمية خمتلفة توضح ذلك
 (% : الوحدة) يف املؤسسات الكبرية لعينة من البلدانتركز عائدات الضرائب  : (02) اجلدول رقم 

 نسبة املسامهة يف االيرادات الضريبية (مؤسسات كبرية) نسبة املكلفني بالضريبة  الدولة
 04 9..4 الربازيل

 05 4.6 األرجنتني
 54   6       البنني
 96.0 4.6       بلغاريا
 16 4.0       كينيا

 04.0 4.6      سبانياا
Source : services du FMI, L A FISCALITÉ DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISE, op-cit, p44 . 

الوزن  لكنضرائب،  ةالن املؤسسات الكبرية عادة ما تستعمل كجبا لكن جيب التعامل مع املعطيات السابقة حبذر   
 .ك على املؤسسات الصغرية و املتوسطة أو الوسطاءالنسيب الكبري هلذه املؤسسات يف االيرادات الضريبية قد مر قبل ذل

يف البلدان املنخفضة الدخل على وجه  :دارة الضريبيةري على توجهات تحديث اإلبالك تأثير المؤسسات -(ج-ج
  .دارات املؤسسات الكربى يف كمري من األحيان نقطة االنطالق يف حتديث االدارة الضريبيةإاخلصوص كانت 

يالء األمهية الكافية لطريقة فرض وعي مبخاطر عدم اال تزايداحلجج ال زالت مستمرة، لكن  هذهبعض رغم أن    
  2:أن ىلإ، و يعود ذلك املتوسطة الضرائب على املؤسسات الصغرية و

ىل التهرب  إتطبيق التكريع الضرييب بككل غري عادل يؤدي اىل تكويه املنافسة و حيد من تطور الكركات نتيجة جلوئها  -
 ؛للتطور كبديل

االهتمام بالكركات الصغرية و املتوسطة نتيجة تأثريها اهلام يف تعزيز فرص العمل و االبتكار و النمو، خاصة يف قطاع   -
ىل تطوير قطاع املؤسسات الصغرية و املتوسطة إأدى اخلدمات يف كل من البلدان النامية و املتقدمة، األمر الذي 

                                                           
1
 services du FMI, LA FISCALITÉ DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISE, op-cit, p 14. 

2
  ipid, p 1. 
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     6550-6556السوق، ففي روسيا تضاعف عددها ثالث مرات يف الفرتة ىل اقتصاد إخاصة يف الدول املتحولة 
 ؛مؤسسة  ىل أربعني مليونإارتفع العدد يف الصني  و

ىل تطوير االستفادة بككل أكرب من فرض الضرائب على إأثارت العالقة بني حجم الكركة و القطاع غري الرمسي  -
 . الرمسي أو على األقل لتحييدهاملؤسسات الصغرية و املتوسطة ملواجهة االقتصاد غري

 :من أبرز املعايري الكمية املعتمدة يف تعاريف املؤسسات الصغرية و املتوسطة جند  :كميةال عاييرمال -2
    يعد أكمر املعايري استخداما يف حتديد حجم املؤسسة ومن مث التمييز بني املؤسسات الصغرية : عدد العمالمعيار  -(أ

بدقة  هيز مت فضال على، هذا املؤشرويعود ذلك لسهولة قياس حجم املؤسسة اعتمادا على  ،ةالكبري  املتوسطة و و
 :و من تعاريف هذا املؤشر1،اإلنتاجينفس مستوى الفن  و تستعمل املقارنة بني املؤسسات اليت تنتج سلعا متماثلة 

على أهنا تلك املكونة من عامل   املصغرة تعرف املؤسسة استنادا هلذا املعيار :االمريكيةالواليات المتحدة  تعريف - 
 044مكونة من   املؤسسة املتوسطة عامال، 655 إىل 64مكونة من    املؤسسة الصغريةعمال،  45ىل تسعة  إواحد 

 ؛ 2فأكمرعامل  944من  مكونة  املؤسسة الكبريةو  عامال، 055 إىل
مكونة من عامل على أهنا   (أسرية ) ؤسسة املصغرة امل تعرفتبعا هلذا املعيار  :(ASEAN)منظمة اآلسيان تعريف  -

 94مكونة من   املؤسسة املتوسطة ،عامال 05 إىل 64مكونة من   املؤسسة الصغريةعمال،  (45)تسعة   إىلواحد 
 .3عامل فأكمر 644من  مكونة املؤسسة الكبرية عامال، و 55 إىل

لكمري من الدعم للدراسات اهلادفة إلجياد معايري متقاربة، كما ادول االحتاد األوريب  قدمت :االتحاد األوربيتعريف  -
هاية يف الن اجملمععرتف هذه ليبتكوين جممع خاص لوضع تعريف موحد لكل الدول األوربية،  6550سنة قامت 

املؤسسات تعريف اجملمع  حرت قا ،علمي موحد وجود تعريف بصعوبةه مع اقرار  وبعجزه عن وضع هذا التعريف، 
       64عامليها بني املؤسسات الصغرية يرتاوح عدد  عمال، 5و  4بأهنا تلك اليت يرتاوح عدد عامليها بني  املصغرة

 .عامال 055 و 644 بنياملؤسسات املتوسطة يرتاوح عدد العاملني هبا و  ،عامال 55و  
ملؤسسات األوربية ضمن من ا %55بصيغته هذه يدخل ما يفوق  ألنهالتعريف يلفه الغموض، هذا مع ذلك بقى  و   

عامل فإهنا يف نظر  055، فضال على أن املؤسسات اليت يقارب عدد عماهلا املؤسسات الصغرية و املتوسطةتعريف  ةدائر 
رمبا   ، والكمري من املختصني هي مؤسسات ضخمة، خاصة يف حالة امتالكها و تطبيقها ملستويات تكنولوجية متطورة

املؤسسات حيصر دائرة  6551األوربية يف اعادة النظر يف هذا التعريف، ليصبح بداية من كان هذا دافعا لغالبية الدول 
ىل متييزه املؤسسات املصغرة اليت ال يتجاوز إعامل، اضافة  094يف تلك اليت ال يتجاوز عدد عماهلا  الصغرية و املتوسطة

معيارين آخرين يتعلق  مع اضافة  ،وسطةعامل عن املت 94عمال عن الصغرية اليت تكغل أقل من  64عدد عماهلا عن 
لتكمل املؤسسات اليت ال  ،مببدأ االستقاللية ينما يتعلق الماينمليون يورو،  04األول برقم األعمال الذي ال يتجاوز 
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 .95، صمرجع سابقعبد المطلب عبد الحميد،  
2
  Les petites et moyennes entreprises : force local, action mondial synthés de L’OCDE, 2002.  

  .932عبد الوهاب دادن، مرجع سابق، ص  - 
3

 .94ص ،المطلب عبد الحميد، مرجع سابق عبد - 

 .64، ص 6225صفوت عبد السالم عوض هللا، اقتصاديات الصناعات الصغيرة و دورها في تحقيق التصنيع و التنمية، دار النهضة العربية، القاهرة،   -  
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يصبح التعريف يعتمد ثالث معايري لعلها تكون كافية و ، %09نسبة التحكم يف رأمساهلا أو يف حقوق التصويت تتجاوز 
  .1املتوسطة عن باقي املؤسسات املؤسسات الصغرية و لتمييز

ال يعكس احلجم احلقيقي للمؤسسة قد هو أنه  ،فقطعيار العمالة التعريف الذي يعتمد مغري أن ما يعاب على    
فهناك مؤسسات متارس أنكطة تتطلب استممارات رأمسالية كبرية بينما حتتاج إىل  بسبب اختالف األساليب اإلنتاجية،

ن اعتماد هذا املعيار وحده سيصنفها ضمن دائرة املؤسسات الصغرية مع أهنا ليست  إقليل من العمال، وبالتايل ف عدد
استممارات رأمسالية قليلة ولكنها تكغل عددا كبريا من  إىليف املقابل هناك مؤسسات متارس أنكطة حتتاج  .كذلك

  2.ات الصغرية رغم كوهنا كذلكاألمر الذي يستبعدها من دائرة املكروع ،األيدي العاملة
 حجميف التمييز بني املؤسسات على هذا املعيار يعتمد  :حجم الطاقة المستغلة أو رأس المال المستثمرمعيار  -(ب

           امع حتديد سقوف معينة لذلك، فاملؤسسات الصغرية هي اليت اليتجاوز رأمساهلا حدرأس مال املؤسسة 
 :يت يرتاوح رأمساهلا يف جمال معني، بينما الكبرية اليت يتجاوز رأمساهلا حدا معينااملتوسطة هي ال ،  وامعين

 094فقد حدد البنك الدويل ممال احلد األقصى لقيمة األصول الرأمسالية المابتة للمؤسسات الصناعية الصغرية مببلغ  -
 ؛بعد استبعاد قيمة األرض 6571ألف دوالر بأسعار عام 

 . ألف دوالر 644الدولية بأن ال يتجاوز االستممار يف املؤسسات الصغرية  وترى منظمة العمل  -
ن استخدامه يمري مجلة من الصعوبات إيرون فيه فاعلية وسالمة التمييز بني املؤسسات، فهذا املعيار  إذا كان أنصار و   

أم رأس املال المابت  ،عامل بت و رأس املال الكلي من ثاإذا كان يعين ،مفهوم رأس املالتتعلق أساسا بصعوبة حتديد 
      .اليت تعكس حجم الطاقة اإلنتاجية للمكروع و، جتهيزات إنتاجية خمتلفة فقط من أراضي ومباين ومعدات و

كون بعض املؤسسات تقل فيها أمهية رأس املال المابت وتتعايم فيها لذهب إىل استبعاد رأس املال العامل  منهناك ف
أن العناصر املكونة لرأس املال  إىلإضافة  .من نطاق املكروعات الصغرية هامجعهما معا خيرج و مل،أمهية رأس املال العا

هيكل اإلدارة ومعدل دوران رأس املال وعوامل  كفاءة وحيث يتوقف األمر على   ،العامل اختلف من مؤسسة إىل أخرى
حجم لالضطالع بدور املعيار يف حتديد يؤهلها  ييعين افتقاد هذه العناصر للمبات النسيب الكايف الذ ما ،أخرى عديدة

  3.لذلك يفضل استخدام رأس املال المابت وحده كون العناصر املكونة له تكاد تكون ثابتة يف كل املؤسسات .املؤسسة
هذه املعايري معا دول اعتمدت  عدةهناك : و حجم الحصيلة السنوية ،رقم األعمال ،عدد العمالمركب من  معيار -(ج

 : ميكن تلخيص البعض منها فيما يلي ،للمؤسسات الصغرية و املتوسطة ايف تعريفه معيارين على األقل أو 
 
 
 
 

                                                           
 
1

 .931دادن، مرجع سابق، ص  عبد الوهاب 
2

 93عبد المطلب عبد الحميد، مرجع سابق، ص 
3

 .92، 91المرجع، صنفس   
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 .    معايري التمييز بني املؤسسات يف جمموعة من الدول:(03)اجلدول رقم                              
 معايري أخرى عدد العمال البلد

 مليون رينغيت 09حجم املبيعات أقل من  عامل دائم 694أقل من  حسب النكاط(م.ص.م)ماليزيا
 مبيعات اقل من مليون دوالر سنويا عامل944أقل من  (صغرية.م)األمريكية.م.و
 .مؤسسة مصغرة - :األوريب.ا

 .صغريةؤسسة م -            
 متوسطةمؤسسة  -            

 .عمال 64أقل من عمال -
 .عامل 94اقل من اىل  64من  -
 عامل 094إىل  94من  -

مليون حجم  9مليون يورو سنويا أو  7مبيعات أقل من )ص .م -
 (.األصول

مليون  07مليون يورو سنويا أو  04مبيعات أقل من )متوسطة.م -
 (حجم األصول

مؤسسة مصغرة -: تركيا  
مؤسسة صغرية  -         

مؤسسة متوسطة  -       

 .عمال 64أقل من  -
 .عامل 05إىل  64من  -
 عامل  655إىل  94ن م -

 
 

 ال توجد
 :تايالند

 مؤسسة صغرية   -
 مؤسسة متوسطة      -

 
 .عامل 94إىل  69من  -
 عامل 044إىل  96من  -

 
 .مليون باهت 94أصوهلا اقل من 
 .مليون باهت 044أصوهلا اقل من 

 مؤسسة مصغرة  -    :األردن
 مؤسسة صغرية   -

 مؤسسة متوسطة      -            
 

 .عمال 64أقل من  -
 .عامل  05إىل  64من  -
 عامل 005إىل  94من  -

 .ألف دينار 4.أو رأس املال أقل من 
 .ألف دينار فأكمر 4.و
 .ألف دينار فأكمر 4.و

 :تونس 
 مؤسسة مصغرة  -
 مؤسسة صغرية   -
 مؤسسة متوسطة      -

 
 .عمال 64أقل من  -
 .عامل 05إىل  64من  -
 .عامل 55إىل  94من  -

 
 

 جدال تو 

 :oecdمنظمة 
 مؤسسة مصغرة -

  
 مؤسسة صغرية   -

 
 مؤسسة متوسطة      -

 
 .عمال 5إىل  6من 

 
 .عامل 05إىل  64من 

 
 عامل 005اىل 94من 

 
 .مليون يورو سنويا 0مليون واحلصيلة أقل من 0رقم األعمال أقل من  -
مليون يورو  64احلصيلة أقل من  و. م 64رقم األعمال أقل من  -

 سنويا
مليون يورو  .0احلصيلة أقل من  م و 94ألعمال أقل من رقم ا -

 .سنويا
 مؤسسة صغرية   -  :ليبيا 

 مؤسسة متوسطة      -         
 

 فأقل 09عدد العاملني 
 فأقل 94عدد العاملني 

 دمليون  0.9املال التأسيسي ال يتجاوز أس ر 
 مليون د 9املال التأسيسي ال يتجاوز أس ر 

جامعة مذكرة ماجستري غري منكورة، برجي شهر زاد، إشكالية إستغالل مصادر متويل م ص م،  -:دول بناء علىمت إعداد اجل :املصدر
 .الصغرية و املتوسطة لكل بلد أو منظمةهياات ترقية املؤسسسات  -  .00-07، ص 0460تلمسان، 

 :من خالل احلوافزعلى أساسها متنح ت اليت يف اجملال الضرييب، فعادة ما تكون املؤشرا كبريةأمهية  حتتل املعايري الكمية   
 ؛العمال املكغلني من طرف املؤسسةمستوى معني من الربح أو رقم األعمال أو عدد  قيق بتحاالستفادة منها ربط  -
تبعا للنظام للتمييز بني املؤسسات اليت اخضع للضريبة  ،املؤشرات السابقةبنظام اإلخضاع الضرييب للمؤسسة ربط  -

 .ةاجلزافي لك اليت اخضع لشننظمة احملاسبية املبسطة أو األنظمةو ت ،احلقيقي
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اخلضوع ب االستممارهياات ترقية  ومنح التحفيزات الضريبية املقررة يف إطار قوانني ما يريتط  كمريافي اجلزائر ممال  ف   
          املؤسسات الصغرية  فاة  هو األمر الذي حيدد و ،استبعاد التابعني للنظام اجلزايف للضريبة تبعا للنظام احلقيقي و

التحفيزية و تلك املستبعدة منها على أساس متايزها يف نظام االخضاع الضرييب احملدد اإلجراءات بكمولة املاملتوسطة  و
  . على أساس مؤشرات كمية تتعلق بنتائج املؤسسة

منهج أممل لإلخضاع الضرييب هلذه  لكن يبقى اختالف مفاهيم املؤسسات الصغرية و املتوسط حائال دون تصميم   
و قد يكون هذا من ، لتكجيع و توجيه االستممار يف هذا النوع من املؤسسات  املؤسسات ميكن تطبيقه يف كل الدول

  .دارة الضريبيةهذه املؤسسات نادرا ما كانت حمورية يف النقاش حول السياسات و اإل تجعل يتال األسباب 
للمؤسسات تعريف وضع  قصداوالت حم عدةعرفت اجلزائر  :في الجزائر و المتوسطة يرةالمؤسسات الصغ تعريف.ثالثا

      سنة  املؤسسات الصغرية و املتوسطةبصدور القانون التوجيهي لرتقية ضبطه مت إىل أن  الصغرية و املتوسطة
يف رقم  ملت مت، لمؤسسةلالنقدية  بعض املؤشرات املالية و على عدد العمال ويف تعريفها  رتكزا و الذي ،0446

  :، و عرفها على النحو التايلالسنوية حجم احلصيلة األعمال و
 (044)ويكون رقم أعماهلا بني  ،شخصا 094 و 94تكغل مابني اليت ؤسسة امل هي" :تعريف المؤسسات المتوسطة -1

 .1"نارمليون دي (944) و (644)و جمموع حصيلتها السنوية بني  ،دينار (40) ملياري مليون و
 (044) ال يتجاوز رقم أعماهلا و ،شخصا 05 و 64بني ما تكغل اليت ؤسسة امل هي" :تعريف المؤسسات الصغيرة -2

 ."مليون دينار (644)مليون دينار أو ال يتجاوز جمموع حصيلتها السنوية 
 رقم أعمال أقل  حتقق و ،عمال (45) إىل تسعة (46)تكغل من عامل اليت  هي املؤسسة" :المؤسسات المصغرة -3

 .2"ماليني دينار (64) جاوز جمموع حصيلتها السنويةتمليون دينار أو ي (04)من 
 :يف اجلدول التايلة ريف السابقاالتع اجيازميكن  و     

 .معايري التمييز بني املؤسسات يف اجلزائر : (04) اجلدول رقم                        
 املعايري                

 املؤسسة
 عدد العمال

 (عامل)
 رقم األعمال السنوي

 (مليون دينار)
 حجم احلصيلة السنوية

 (مليون دينار)
 64<   04  < 45إىل  46 صغرةاملؤسسة امل
 644< 044< 05إىل  64 صغريةملؤسسة ال

 944إىل  644 0444إىل  044 094إىل  94 توسطةاملؤسسة امل
واملؤرخ يف  46/60القانون رقم  ،املؤسسات الصغرية و املتوسطةئر، وزارة اجلزا :مت اعداد اجلدول بناء على : املصدر

 . 7-0املواد  يف اجلزائر، املؤسسات الصغرية و املتوسطةاملتعلق بالقانون التوجيهي لرتقية  و 69/60/0446
 
 
 

                                                           
1

 .3و المتضمن القانون التوجيهي لترقية م ص م، المادة  9006.  69. 93والمؤرخ في  06/62الجزائر، وزارة المؤسسات ص م، القانون رقم   
2

 .2 ،1تاننفس المرجع، الماد 
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 .المتوسطة خصائص المؤسسات الصغيرة و:  نيالفرع الثا 
        الصغرية  ؤسساتإىل استحواذ امليف الغالب املؤسساتية ملعظم دول العامل  مةتكري اإلحصائيات املتعلقة باملنظو    

ذلك إىل يف سر الويعود  ،ا جعلها نقطة ارتكاز اقتصادياهتام هذه املنظومة،نسيج من  % 54يفوق  على ما و املتوسطة
 :وأبرز هذه اخلصائص  األخرى، ص اليت متيزها عن أصناف املؤسساتاخلصائ

 :و هي من أبرز ما تتميز به هذه املؤسسات: سهولة التكوينو عتمادها الكثافة العمالية ا.أوال
تتطلب  املؤسسات الصغرية و املتوسطةحمدودية عمليات التصنيع اليت تتخصص فيها إن  :اعتمادها الكثافة العمالية -1

لتحكم يف اخفيض األقدر على ا العمالة و ما جيعلها األكمر استيعابا لفائض استخدام تكنولوجيا أقل كمافة رأمسالية،
 .على اليد العاملة الكميفة وعتمادها على أدوات إنتاج بسيطة ال 1لتدريبتكاليف الصيانة و ا

ضآلة حجم رأس املطلوب إلنكاء املؤسسة، األمر الذي جيعلها أكمر قدرة على استقطاب  نتيجة :سهولة التكوين -2
وترتبط هذه اخلاصية  ،االستممار اليت متكنهم من إدارة استمماراهتم بأنفسهم حيث يفضلون أمناط2صغار املدخرين،

ضآلة حجم رأس و  3،بأشكال معينة للملكية تتممل يف الغالب يف امللكية الفردية أو العائلية أو يف شركات األشخاص
 لبلدان النامية اليت تعاين هو ما يتناسب مع قدرات ا و 4املال املطلوب إلنكائها يعين ضآلة حجم التمويل املطلوب

 5.من نقص يف رؤوس األموال بسبب ضعف املدخرات ومستويات الدخل هبا
و هي من اخلصائص اليت تككل عقبات هلذه : ضعف الطاقات اإلنتاجية و القدرات التنظيمية و التمويلية.ثانيا

 :املؤسسات
اهلياات املسؤولة  ككل أعباء كبرية على األجهزة وهذه اخلصائص ت :القدرات التنظيمية وضعف الطاقات اإلنتاجية  -1

   :وجتعل هذه املؤسسات أمام مجلة من التحديات منها، عن التنمية الكاملة يف الدولة 

 ؛التطوير اخنفاض قدراهتا الذاتية على التوسع و -(ا 

النامجة عن  التجمع و هذا يستدعي تعويضها بنوع آخر من الوفرات هو وفراتو  اخنفاض وفرات احلجم لديها، -(ب
فنية  خدمات مالية و و ةتوفري خمتلف املقومات املطلوبة ملمارسة النكاط االقتصادي يف منطقة معينة من مرافق أساسي

 7.إنكاؤها ال حيتاج  إىل خدمات كبرية من البنية التحتيةو إن كان  ،6وجتارية

                                                           
1

 .40عبد المطلب عبد الحميد، مرجع سابق، ص 
2

الملتقى الدولي حول تمويل م ص م وتطوير دورها في االقتصاديات :في " مية االقتصاديةمفهوم م ص م ودورها في التن"عثمان حسن عثمان 

 .9005ماي  92-93المغاربية،جامعة فرحات عباس،سطيف،الجزائر،
3

 .46عبد المطلب مرجع سابق، ص 
4

وير دورها في االقتصاديات            الملتقى الدولي حول تمويل م ص م وتط :، في-تشخيص ومقترحات -حسين رحيم، تمويل م ص م في الجزائر 

 .9005ماي  92-93المغاربية ،جامعة فرحات عباس،سطيف،الجزائر،
5

الملتقى الدولي حول تمويل م ص م وتطوير دورها في االقتصاديات  :لرقط أسماء ومن معها، دور م ص م في االقتصاديات النامية ومعوقات تنميتها، في  

 .9005ماي  92-93،الجزائر، (سطيف)سالمغاربية، جامعة فرحات عبا
6

 .49عبد المطلب عبد الحميد، مرجع سابق، ص 
7

 .حسين رحيم ، مرجع سابق 
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 .ة، و صعوبة حصوهلا على التمويل اخلارجياملوارد الذاتية احملدودنتيجة : التمويليةضعف القدرات  -2

 :و يتجلى ذلك من خالل: و التكيف مع المستجدات القدرة على التوطن.ثالثا
    التنويع  القدرة على التوطن يف خمتلف املناطق وحيث هلا : القدرة على التوطن و محلية مستلزمات نشاطها -1

1؛املوارد الطبيعية داخل اجملتمع احمللي اخلامات احمللية و وت ستلزمااملاعتمادها بالدرجة األوىل على ، يف األنكطة
 

 .ملا تتمتع به من مرونة يف تغيري أنكطتها :القدرة على التكيف مع مستجدات محيطها -2

 :و ذلك نتيجة مايلي: مركز للتدريب و تنمية المواهب و االبتكارات.رابعا
 ؛مادها أسلوب التدريب أثناء العملالعتداخلها  لتدريبتكاليف اقلة  نتيجة :مركز للتدريب -1

    جيعلها أداة أساسية لتنمية املواهب  ،تقنيات غري معقدةلاستخدامها  إن:مركز لتنمية المواهب و االبتكارات  -2
 . املؤسسات الكبرية االبتكارات اليت تستفيد منها حىت اإلبداعات و و

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1

 .حسين رحيم ، مرجع سابق 
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 .لمؤسسات الصغيرة والمتوسطةلالستثمار في اجتماعية اال األهمية االقتصادية و:  نيالمطلب الثا
      تؤهلها للقيام بدور هام يف حتقيق التنمية االقتصادية املؤسسات الصغرية و املتوسطة إن اخلصائص اليت تتميز هبا    
 :نيالتالي ين، كما سنوضحه من خالل العنصر االجتماعية و

 ؛لمؤسسات الصغيرة والمتوسطةار في الالستثم األهمية االقتصادية: األول  الفرع -

 .لالستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة األهمية االجتماعية: الثاني  الفرع -
 .لمؤسسات الصغيرة والمتوسطةلالستثمار في ا األهمية االقتصادية:  األول الفرع

 تيجة دورها يف توليد الناتج و الدخل ن أمهية خاصة من الناحية االقتصادية املؤسسات الصغرية و املتوسطة تكتسي     
اليت متتلكها املؤسسات املعتمدة على  وتنمية الصادرات قدرة املنافسة يف األسواق العامليةعلى فضال  فرص العمل، توفريو 

   :هاعديد اإلسهامات منمن خالل  املؤسساتاألمهية االقتصادية هلذه تجلى تو  .التخصص احلريف و املهارات اإلنسانية
يربز دور املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف هذا  :اإلنتاجيةرفع الكفاءة  الفائض االقتصادي و زيادةفي  المساهمة.أوال

 :يف اجملاالت اليت ال تناسب أنكطة املؤسسات الكبرية ممل االطار
دة على املهارات املعتمكالصناعات   ،األنكطة اليت تناسب اإلنتاج الصغري أين ال تظهر فيها أمهية وفرات احلجم -1

 ؛ألسباب تتعلق مبوقع املواد اخلام اليدوية للعامل بالدرجة األوىل، أو تلك اليت تضطر لالنتكار اجلغرايف

هو  و جتعلها تستخدمه بكفاءة أكمرو  ،يف عنصر رأس املال اوفر  استخدامها لشنساليب اإلنتاجية كميفة العمل حيقق -2
1؛العنصر النادر يف البلدان النامية  

 

وتكغيلها لفرتات طويلة نسبيا  إمكانية استخدامها ملعدات و أدوات مستعملة يقلل من تكلفة احلصول عليها، -3
 ؛الخنفاض تكلفة صيانتها

     خاصة يف يل  ،حتسني قدرة االقتصاد الوطين على التكيف مع التقلبات اليت يعرفها النكاط االقتصادي -4
القابلية للتكيف يف مواجهة  فهي تتميز باملرونة و ،القتصاد الوطيناألزمات، ما جيعلها عامل مهم  الستقرار  ا

 2.األزمات الظروف غري الطبيعية خاصة يف أوقات االنكماش االقتصادي و
املتوسطة جيعلها  الصغرية و ؤسساتاخنفاض حجم رأس املطلوب إلنكاء املإن  :جذب المدخرات في ساهمةمال.ثانيا

ما جيعلها أكمر  ؛حيث يفضلون االستممارات اليت يديروهنا بككل مباشر ،رينأكمر قدرة على جذب صغار املدخ
  :بالتايل فهي تعمل على و. أمناط االستممار انسجاما مع تفضيالت هذه الفاة من املستممرين سيما يف البلدان النامية

 يسهم يف حل إشكالية متويل  ما ؛بدل تركها مكتنزة أو توجيهها لالستهالكاالستخدام املنتج للمدخرات الصغرية  -1
 ؛وتوجيهها حنو االستممار املباشر عن طريق تنكيط مدخرات القطاع اخلاص النكاط االقتصادي

قيام العائلة بتوجيه مدخراهتا  تنكأ منالصغرية و املتوسطة  ؤسساتامل غالبيةتكجيع تكوين الرساميل املنتجة، ف -2
هو تكجيع على تكوين الرساميل  تكجيع قيام ممل هذه املؤسسات ، ولتكوين رأس مال بسيط تبدأ به مكروعا ما

أسلوبا أممل للقضاء على ياهرة  جيعلهاو هذا ما قد  .املنتجة اليت ستوجه الستممارات تتطلبها عملية التنمية
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م مع ما يرافق ذلك من فقدان لذلك الرتاك ،االكتناز غري املنتج اليت تعاين منها الدول النامية على اخلصوص
   1.الرأمسايل املستخدم لتطوير اجملتمع

 :من خالل يف تنمية الصادراتاملؤسسات الصغرية و املتوسطة  ربز دوري :في تنمية الصادرات ةمساهمال.ثالثا
قدرهتا على تعديل برامج إنتاجها تبعا الحتياجات األسواق اخلارجية، خاصة املنتجات اليت تعتمد على العمل  -1

حيث تلقى أقباال  ،اليت تكتهر هبا الكمري من الدول النامية باعتبارها جزءا من تراثهاحلرفية هارات او املاليدوي 
2؛شديدا يف أسواق الدول املتقدمة

 

ما يعطيها القدرة على  ،استخدامها عنصر العمل املتوفر نسبيا يف الدول النامية خيفض من تكلفة الوحدة املنتجة -2
 ؛الصادراتتنمية املسامهة يف مث املنافسة يف األسواق اخلارجية ومن 

ميكنها من تزويد املؤسسات الكبرية مبنتجات  ،من خالل عالقات التعاقد من الباطن املغذية ؤسساتبدور امل قيامها -3
        املنافسة يف األسواق  تزيد من قدرهتا علىبأسعار تنافسية  ،ملنتجاهتا النهائيةخالت دتستخدمها كم

 .سامهة بطريقة غري مباشرة يف تنمية الصادراتوبالتايل امل ؛اخلارجية

من  عدديف اليابان بتقوم و  ،من موردي شركة جنرال موتورز %46 الصغرية و املتوسطةتككل املؤسسات  فممال    
بلغت نسبة املؤسسات الصغرية اليت تقوم باإلنتاج حلساب حيث لصناعية حلساب املؤسسات الكبرية، العمليات ا

 يف صناعة األجهزة الكهربائية % 27يف صناعة اآلالت،  %24 يف صناعة املنتجات املعدنية، %22ة املؤسسات الكبري 
2002و هذا خالل سنة 

3.    
   كمريا ما تكري اإلحصائيات إىل أمهية منتجات املؤسسات الصغرية و املتوسطة  يف هيكل صادرات الكمري من   و 

من إمجايل صادرات  % 53درات الصناعية من إنتاج هذه املؤسسات الدول، ففي كوريا اجلنوبية يبلغ نصيب الصا
 .4البالد
تؤدي املؤسسات الصغرية و املتوسطة  :و معالجة االختالالت االقتصادية المساهمة في عملية التغيير التكنولوجي. رابعا

 :دورا مهما يف هذا اجملال كما سنري فيما يلي
و يف  ،تعترب املؤسسات الصغرية و املتوسطة موردا لنكاطات ابتكارية معقولة:جيالمساهمة في عملية التغيير التكنولو  -1

 طةت صغرية و متوسؤسسايت بدأت يف مو ال سيما صناعة الربجميات و الكومبيوتر ال ،جتربة اهلند دليل على ذلك
املؤسسات ربت لذلك أعت .أكرب الكركات و أضخمها يف األنكطة االبتكارية إىل 0790اعتبارا من عام حتولت 

 .5حىت املؤسسات الكبرية تفوق ففعاليتها يف هذا اخلصوص ،مبمابة قناة للتغيري التكنولوجي الصغرية و املتوسطة
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ىل أن الروابط بني الكركات متعددة اجلنسيات و املؤسسات الصغرية و املتوسطة إو قد أشار أحد تقارير األونكتاد   
جل التنمية املستدامة أية لنقل التكنولوجيا، و عليه شرع مبكروع تعزيز الروابط التجارية من عد وسيلة فعالة للغاتاحمللية، إمنا 

 .1احمللية املؤسسات الصغرية و املتوسطةعن طريق بناء القدرات احمللية بتقدمي اخلربات التجارية إعدادا لكراكة 

ة و املتوسطة االسهام يف معاجلة العديد من ميكن للمؤسسات الصغري  :ةاالقتصادي معالجة االختالالتالمساهمة في  -2
 :االختالالت االقتصادية من أمهها

    فبسبب اخنفاض حجم رأس املال الالزم إلنكائها باملقارنة باملؤسسات  :االختالل بين االدخار و االستثمار -(ا
إنكاء مية، حيث ميكن ال النميكنها معاجلة االخنفاض الذي تعرفه معدالت االدخار و االستممار يف الدو  ،الكبرية

 ؛املدخرات املالية القليلة لدى األفرادمؤسسات اقتصادية من خالل 
     من خالل انتاج السلع حمليا بدال من ميكنها معاجلة هذا االختالل  :االختالل في ميزان المدفوعات -(ب

 .2و املنافسة الدولية و تصدير منتجاهتا إن أمكنها ذلك نظرا لضعف قدرهتاعلى التسويق استريادها،
 .لالستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة األهمية االجتماعية: الثاني  الفرع
توفري ، ال سيما يف جمال يق العديد من األهداف االجتماعيةيف حتقاملسامهة لمؤسسات الصغرية و املتوسطة لميكن      

 :ركة االقتصاديةمناصب الكغل، حتقيق التنمية املتوازنة، و توسيع املكا
تعد المروة البكرية هي المروة احلقيقية للدول إذا ما أولتها الرعاية  :البطالة الحد من في ترقية الشغل و المساهمة.أوال

من  هالعمل على إجياد اآلليات اليت متكنا من خالل ،ال سيما فاة الكباب أتاحت هلا جماالت إبراز قدراهتا الكافية و
جمرد شرحية سكانية تلقي بأعبائها على  تليس، فهي وتوجيهها حنو قيادة مسرية التنمية ابتكاراهتا استغالل طاقاهتا و

ونكري يف هذا اإلطار إىل أن األمم املتحدة قد طالبت دول العامل مبواجهة حتديات التكغيل  .موارد اخلزينة العمومية
 :3فقا ألربع أولويات هيخطط عمل و  جتسيد برامج و السيما لفاة الكباب من خالل إعداد و

 ؛التكوين املهين وحتسني مردودها عن طريق توجيه املزيد من االستممارات يف جماالت التعليم و :الصالحية للعمل -
 ؛يف خمتلف اجملاالت بني اجلنسني و من خالل تكريس مبدأ تكافؤ الفرص بني الكباب و :المساواة في الفرص -
 ؛اجلديدة املولدة ملزيد من فرص العمل ؤسساتالتسهيالت إلنكاء امل عن طريق تقدمي كافة :ؤسساتإنشاء الم -
االقتصادية  جعلها يف جوهر السياسات من خالل إعطاء أمهية خاصة ملسألة توليد فرص العمل و :توليد فرص العمل -

 .الكلية
كغيل السيما يف هتمام للتاال فأعطت املزيد من الرعاية و ،حاولت معظم دول العامل التفاعل مع هذه التوجهات لذا     

معتمدة على زرع  ،وقد ركزت معظم الدول على جماالت التكغيل خارج اإلدارات واهلياات احلكومية ،األوساط الكبابية
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للحد من  مهمامالذا  املؤسسات الصغرية و املتوسطةاألمر الذي جعل من  روح املبادرة الفردية وتكجيع العمل املستقل،
 :1من هذا اجملالفعاليتها يف  حيث تستمد التكغيل، البطالة وتوفري فرص

  استعانتها إن اعتمادها على عنصر العمل و  :اعتمادها على عنصر العمل و ضآلة راس المال الالزم لتكوينها  -1
فرص عمل  توفريعلى   قدرةيعطيها  املعدات ذات التكاليف املنخفضة والتكنولوجيا البسيطة ببعض األدوات و

ضآلة حجم رأس املال الالزم إلنكائها جيعل منها منطا استمماريا يتالءم مع رغبات وقدرات  كما أن.أكمر
فرص العمل يف  من املكاريع و امما يسهل تكوين مزيد؛ حيث املدخرات ضعيفة الدول النامية خاصة ملستممرين يفا

 املؤسسات؛يل اخنفاض التكلفة الفعلية للعمل يف هذا النوع من 
الطابع الفردي أو العائلي للملكية يف هذه إن  :للملكية و قدرتها على االنتشار الجغرافي و القطاعي الطابع الفردي -2

ا جيعل منها جماال م ،يتيح فرص االستممار للمدخرات الصغرية اليت يتوفر أصحاهبا على قدرات ومهارات ملؤسساتا
املناطق اجلغرافية من دورها يف  االقتصادية و قدرهتا على االنتكار يف خمتلف القطاعاتعظم كما ت  .خصبا للتكغيل

الريف مركز إنتاج  و جتعلاملدينة  جمال التفاوت بني الريف و ت ضيق منو  ،جغرافيا حتقيق تنمية متوازنة قطاعيا و
هنا يربز دورها أيضا يف احلد  و. ليس مصدر تزويد للمدن بالبطالني النازحني إليها حبما عن فرص العمل وتوييف و

جمتمعات إنتاجية  تكوينالبطالة من خالل نسب خفض  و ،إعادة التوزيع السكاين ،اهلجرة الداخلية واخلارجيةمن 
 ؛يف املناطق النائية

قلة  و اعتمادها يف الغالب على تقنيات غري معقدة :اعتمادها على التقنيات البسيطة و على الخامات المحلية -3
خيفض من سقف املؤهالت الالزمة للعمل يف  ب التدريب أثناء العمل،عتمادها أسلو هبا ال تكلفة تدريب العاملني

 .الذين ال يتوفرون على مؤهالت وكفاءات عاليةهم ما يفتح اجملال ألكرب عدد من طاليب العمل مبا في ؛هذا القطاع
إقامة مزيد من  التكنولوجيا احمللية بدرجة أساسية يكجع على اعتمادها يف تلبية احتياجاهتا على اخلامات وكما أن 

 عمل؛مزيد من فرص ال توفريوبالتايل  ؛يف خمتلف القطاعات ؤسساتامل
اخنفاض الكلفة املالية لتوفري فرص العمل يرفع من  :انخفاض كلفة توفير منصب الشغل وتأثرها التسبي باألزمات -4

     أثرها النسيب باألزمات تكما أن  ،ككلة البطالةمقدرة القطاع على استيعاب مزيد من القوى العاملة و معاجلة 
 ؛حاالت الركود يقلل من تأثري هذه األخرية على األوضاع العمالية و

فضاء خصبا لتنمية وتطوير املهارات  املؤسسات الصغرية و املتوسطةتعترب : القدرة على تنمية المهارات المختلفة -5
التوييف الذايت وتدعيم روح  ام املبادرات الفردية ووتفتح جماال واسعا أم ،التسويقية اإلنتاجية و الفنية و اإلدارية و

وقد بينت التجارب الدولية أن معظم االبتكارات وعمليات التطوير مصدرها منكآت صغرية  االبتكار والتجديد،
 .2إبداعيحافز  متلك كفاءات متخصصة و
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زاد االعرتاف بقيمة  و ،اام الدويل هبزاد االهتم القدرات هلذا النوع من املؤسسات يف توفري مناصب الكغلبسبب هذه    
من فرص  امزيد توفريإلنسان هبدف اإطالق طاقة  اإلبداع و التكجيع على التجديد و التكغيل الذايت و املبادرة الفردية و

 فاألجهزة احلكومية ومؤسساهتا العمومية ،ملبادرات الفردية والعمل املستقلالعمل اجلديدة وتكجيع االستممار من خالل ا
        وقد أدركت الدول املتقدمة ذلك منذ فرتة  .مل تعد قادرة على استيعاب العدد املتزايد لطاليب مناصب الكغل

 لكفاءهتا ،املؤسسات الصغرية و املتوسطةاستمرارية ضمان  الدعم لتكجيع إنكاء و فقدمت كافة التسهيالت و ،طويلة
كما   ،مسامهتها يف التوييف يف الدول الصناعية نسبة ارتفاعمن  لى ذلكوليس أدل ع ،حماربة البطالة يف حتقيق التنمية و

  :موضح يف اجلدول التايلهو 
 .الصناعية الدول التوييف يف عينة من يف املؤسسات الصغرية و املتوسطةدور :( 05)اجلدول رقم   

 (%) فة من إمجايل العمالةنسبة العمالة املوي الدولة (%) نسبة العمالة املويفة من إمجايل العمالة الدولة
 15 فرنسا 7..9 األمريكية.م.و

 05 ايطاليا  19.7 أملانيا
 0..7 اليابان 17.0 اململكة املتحدة

 . 0440جانفي  القاهرة، آفاق التنمية، اإلشكاليات و ،ص م يف الوطن العريب مندوة  يف أساليب تنمية م ص م يف االقتصاد اجلزائري، صاحل صاحلي،:املصدر 
من  %57فعلى سبيل املمال  و حىت الدول النامية أصبحت تعرف مسامهة مهمة هلذه املؤسسات يف التكغيل،    

يف لبنان هي  %51 ،من الويائف املوجودة %10متوسطة وهي مساولة عن  الكركات يف مصر هي مؤسسات صغرية و
املتوسطة  بلغ نسبة املؤسسات الصغرية وأما يف املغرب فت ،من كافة الويائف %94شركات صغرية وهي مساولة عن 

يف بلدان أفريقية كمرية تعمل أغلبية السكان  ،من كافة الويائف %74من بني مجيع الكركات وتقدم أكمر من  55%
سنة  متتة أشارت دراس العاملني يف أعمال جتارية صغرية، وتككل مكاريع األعمال الصغرية مصدرا رئيسيا للعمالة، فقد

شخص و أن حنو  044 444مؤسسة بالغة الصغر توفر العمل لنحو  609 444أنه توجد يف ليسوتو إىل  (6557)
 مؤسسة يعمل فيها ستة أشخاص أو أكمر و قد نكأ 0 444و هناك أيضا حنو  ،ثالثة أرباع هذه املؤسسات تديرها نساء

يتيح الصغرية نكاء املؤسسات إل اتاحلكومتكجيع من مث فإن  و.1معظمها من قطاع األعمال التجارية البالغة الصغر
 .فرص للعمل توليدإمكانيات مهمة ل

مرونة هذه : و تحقيق االستقرار االجتماعي و توسيع نسبة المشاركة االقتصادية تنمية اإلقليميةالالمساهمة في .تياثا
ملكاركة يرفع نسبة ا ، وةاالقليمياملسامهة يف حتقيق التنمية من ميكنها  ،املؤسسات يف التواجد القطاعي و اجلغرايف

 :حتقيقهااالجتماعية يف 
كنها من القيام بدور بارز يف حتقيق متعلى االنتكار اجلغرايف، املؤسسات هذه  قدرة :المساهمة في التنمية اإلقليمية -0

 :يساهم يفتلف األقاليم ها  بني خم، فإنتكار اإلقليميةالتنمية 
 ؛من األفراد يف املناطق الريفية يوفر هلم مصادر دخل اخفف من الفقر النكاط االقتصادي ألعداد كبرية تقريب -(أ

                                                           
1
Pule Nthejane, "The process of policy formation in Lesotho", In Franz., J & Oesterdiekoff, P (eds). SME Policies and 

Policy formulation in SADC countries. Botswana Friederich Ebert Stiftung .  

  APRIL 2000  , TD/B/COM.2/ISAR/9 20،المحاسبة الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم مجلس التجارة و التنمية،تقرير لألمم المتحدة،  -
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مستوى معيكة  حيسننقل النكاط الصناعي إىل الريف يؤدي إىل حتقيق الدعم و الرتابط بني الزراعة و الصناعة؛ ما  -(ب
خاصة و أهنا تعتمد 1،الريف و يوقف حركة اهلجرة املستمرة إىل املدينة و جينب السلبيات و الضغوط املرتتبة عنها

 ؛بككل رئيسي على القوى العاملة و املوارد احملليتني

 ؛ تضييق الفجوة يف مستوى التطور االقتصادي بني أقاليم الدولة، و ينةاملد تضييق الفجوات الدخلية بني الريف و -(ج

 .لتكابك بني خمتلف القطاعاتتقليل التفاوت يف تركز املؤسسات االقتصادية جغرافيا يف مناطق معينة، و تعميق ا -(د
 .ع مثار التنمية االقتصادية بككل متوازن على خمتلف مناطق البالديتوز و حمصلة كل ما سبق      

 طريق عن المروة وتوزيع امللكية قاعدة توسيع يفو املتوسطة  الصغرية ؤسساتاملتسهم :  توسيع نسبة المشاركة االقتصادية  -2
 التحتية البنية بساطة بسبب ذلك و الريفية املناطق يف السيما،  االستهالك من بدال اإلنتاج وحن املدخرات توجيه يف دورها

متكن اجملتمع من االستفادة من قدرات بعض الفاات اجملتمعية اليت ال تستطيع إبراز قدراهتا إال يف كما  .املؤسسات هذه ململ
من مسامهتها يف األنكطة االقتصادية عن طريق  ؤسساتيد هذه املحيث تز  ،أماكن حمددة كما هو حال املرأة املاكمة بالبيت

 .اجملتمع معا تستفيد األسرة وف ،العمل يف البيت
 :من خالل االجتماعي االستقرار حتقيق يف مؤثر دور ؤسساتفلهذه امل :االجتماعي االستقرار تحقيق -3
 ؛ألسرته و له الكفاية حيقق مبا دخله ارتفاع مانوض الفرد حاجة إشباع إىل يؤدي الذي األمر ،العمل فرص توليد -(أ

 ؛معتجملا يف الكخصية العالقات تنمية، و اخلارجية و الداخلية اهلجرة من احلد -(ب
 .الكبرية ؤسساتامل عليه تركز ماال وهو  ،معجملتا يف الفقراء حاجة تلبية على األساس يف تركيزها  -(ج
 2:ن تكجيع االستممار هبا حيقق املزايا التاليةاملؤسسات ضرورة أل هذهترقية  سبق يصبح العمل على ما إىل بالنظرو    
 . دعم مناخ املنافسة اليت متمل اللبنة األساسية ألي تطور اقتصادي و ،هيكلة اإلنتاج املسامهة بككل فعال يف إعادة تقومي و -

توفري فرص  توزيع الدخل ويف عدالة التوازن اجلهوي و عادلة، فهدف اخلطط التنموية هو حتقيق الالقتصادية االتنمية الحتقيق و 
 ؛العمل على خمتلف جهات الوطن

فرص عمل جديدة لعدم تطلبها املهارات اليت تتطلبها املؤسسات الكبرية، إضافة إىل اخنفاض كلفة فرصة العمل  توفري -
    الكلفة يف املؤسسات فقد أثبتت األحباث العلمية أن هذه الكلفة تقل مبعدل ثالث مرات عن متوسط  ،هبا

          البطالة  يتما يساعد على التخفيف من مككل ،فرص عمل كبرية باستممارات حمدودة توفري، ومن مث الكبرية
 ؛ترقية روح املبادرة الفردية و اجلماعيةو  ،و الفقر

التكامل بني  داث التكابك واملسامهة يف حتقيق التنمية الصناعية من خالل دورها يف إح، و الكبرية ؤسساتخدمة امل -
 .القطاعات االقتصادية العمليات و

خاصة تلك املؤسسايت  على نسيجها املتوسطة املؤسسات الصغرية و سيطرةة األعمال يف دول كمرية  تتميز بجعل بني ماهذا      
مبا فيها ذات  ؤسساتاملمن كافة  %54 فهي تككل يف الدول األوروبية حوايل ،مويفا   05حىت  6 تضم مناليت املؤسسات 

هي مساولة يف ف.نتاج يف املنطقة األورو متوسطيةاملتوسطة يف معظم أنكطة اإل الطبيعة غري الرمسية، وتسهم املؤسسات الصغرية و
                                                           

1
 .16عبد المطلب عبد الحميد، مرجع سابق، ص 
2

، بحوث وأوراق عمل الدورة الدولية حول تمويل م ص م وتطوير ناجي بن حسين، مزايا االستثمار في المشروعات الصغيرة وآفاق تطويرها في الجزائر 

 .542-542، ص 9005ماي  92-93، كلية العلوم االقتصادية، (سطيف)دورها في االقتصاديات المغاربية، جامعة فرحات عباس
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أيضا  طريقة  كما تعد ؛(من الويائف املوجودة %74-14) يف الدول األوربية املتوسطيةالواقع عن معظم الويائف املوجودة 
من القيمة املضافة يف ( %94-4.) املضافة للنمو االقتصادييف القيمة  اينتج عنه ازدياد املتوسط الذي و ار الصغريلالستمم

 .اقتصاداهتا اخلاصة
اإلسهام  أساس تعزيز إجياد الويائف يف املنطقة وعد يبالنسبة هلذه الدول املتوسطة  بالتايل فإن تطور املؤسسات الصغرية و و    

الوزن االقتصادي هلذه املؤسسات يف اقتصاديات دون منظمة التعاون  يتضحو  1.ر االجتماعي وتكامل االقتصادياتيف االستقرا
 :من خالل معطيات اجلدول التايل على سبيل املمال االقتصادي و التنمية

  2009.  ميةاملتوسطة يف بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتن الصغرية و ؤسساتأمهية امل :( 06)رقمدول اجل

 البلد

 الصغيرة والمتوسط ؤسساتمساهمة الم
  :فيكنسبة مئوية 

 ويةالصغيرة والمتوسطة كنسبة مئ ؤسساتمساهمة الم البلد
: في  

التشغيل 
 يالكل

القيمة 
 المضافة

التشغيل  الصادرات
 يالكل

القيمة 
 المضافة

 الصادرات

 0. 90 17 بولندا--  00 90 إيرلندا
 .0 19 15 النرويج--  79 00 اليونان
 00 99 10 فرنسا 90 70 06 إيطاليا

--  94 17 هولندا 74 .7 00 الربتغال
 00 90 95 فنلندا--  10 70 إسبانيا
--  96 90 بريطانيا--  14 19 اسرتاليا

--  90 16 أملانيا 00 90 70 اجملر
--  01 70 كوريا--  .9 70 املكسيك
 09--  90 أمريكا 0. 99 10 التكيك
--  05 10 اليابان 6. 90 10 السويد
سلوفيني 95 90 10 بلجيكا

 ا
09 .1 07 

مؤمتر العمل العريب، الـــدورة المامنــة والمالثــون  "املتوسطة قاطــرة النمــو الداعمــة للتكغــيل الصغرية و املنكآت الصغرى و"ورقة ملنظمة العمل العريب  :المصدر 
 .0.، ص( 0466أيار / مايو  00 – 69)  يةمجهورية مصر العرب –القاهرة 
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متوسطية للمجالس االقتصادية واالجتماعية  وروللقمة األ، متوسطية تقرير مشترك حول تعزيز ريادة األعمال واالبتكار واإلبداع في المنطقة األورو 

 .9002تشرين األول /أكتوبر 62 - 62في  ،(مصر)والمؤسسات المماثلة المنعقدة في اإلسكندرية 
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 .تنمية االستثمار في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة مشكالت:  الثانيالمبحث 
يقتضي التعرف على  األمر ن، فإاالجتماعية من القيام بأدوارها االقتصادية و املؤسسات الصغرية و املتوسطةمكني تل   

متكينها من املسامهة االجيابية  و ،اهلاإلنتاجية ة كفاءالرتقاء مبستوى لإلآليات معاجلتها ح توضي و اليت تواجهها ملككالتا
 ذات الطبيعة الضريبية  ككالتاملطبيعة هذه الدراسة اىل الرتكيز على قد دعتنا و  .االجتماعية التنمية االقتصادية و يف

اليت ميكن أن تسهم السياسة  خاصة تلك ليت تعرتضهااألخرى االعقبات  لكن دون جتاهلاليت تواجهها هذه املؤسسات 
  :من خالل العنصرين التالينياملككالت هذه  سوف نتناول على هذا األساس  ، و تذليلهاالضريبية يف 
 المشكالت غير المرتبطة بالسياسة الضريبية؛ :المطلب األول -

 .المشكالت المرتبطة بالسياسة الضريبية :الثانيالمطلب  -
 .المشكالت غير المرتبطة بالسياسة الضريبية :ولاأل المطلب

تواجه املؤسسات الصغرية و املتوسطة العديد من العقبات ذات الطبيعة غري الضريبية اليت تعيق نكاطها و حتد من    
ة اليت ميكن للسياستأيت يف مقدمتها عقبة التمويل و مجلة من العقبات األخرى و فعاليتها و قدرهتا على االستمرار، 

 :يف العناصر التاليةنستعرض البعض منها الضريبية املسامهة يف تذليلها، 
 ؛مشكالت التمويل: الفرع األول  -

 ؛المشكالت التسويقية و ضعف القدرة التنافسية و الكفاءة التسييرية: الفرع الثاني  -

 ؛المشكالت المرتبطة باتساع نطاق االقتصاد الموازي: الفرع الثالث  -

 .اإلدارية اإلجرائية و المشكالت التنظيمية و: الفرع الرابع  -
 .مشكالت التمويل :الفرع األول

إىل ضيق جمال فرص التمويل، ارتفاع أسعار الفائدة،  على التمويل حصول املؤسسة الصغرية و املتوسطةتعود صعوبة       
 : وضحه فيما يليو ذلك ما سن.ضعف التمويل الذايب، و صعوبة احلصول على البدائل التمويلية األخرى

 :مجلة من العوامل من أبرزها ىلإو يعود ذلك  : ضيق مجال الفرص المتاحة للحصول على التمويل.أوال
رتفاع ال املؤسسات الصغرية و املتوسطةإقراض يف تحفظ البنوك ت: رتفاع درجة المخاطرة و صغر حجم المعامالتا -1

األمر الذي  ؛تكلف فيه البنوك أعباء إدارية معتربةتقت الذي يف الو  ،صغر حجم املعامالت معها درجة املخاطرة و
تلبية طلب هذا النوع من  بنوك االستممار غري كافية لتنمية و جيعل حجم القروض املتاحة من طرف البنوك التجارية و

1 ؛، يضاف إىل ذلك طول إجراءات منح القروضعلى التمويلاملؤسسات 
 

ال متلك يف الغالب ضمانات رمسية أو مستندات قانونية تكفي  فهي :قروضالحصول على ال عدم توفر ضمانات -2
حىت البدائل اليت تقرتحها  و .يقلل من فرص حصوهلا على التمويل الالزم هلا ما ؛لتغطية قيمة التمويل املمنوح

 مؤسسات التمويل لعالج مككلة الضمانات ممل إلزام املؤسسات بالتأمني على القروض من خالل مؤسسات
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 .26،  ص9002عبد المطلب عبد الحميد، مرجع سابق،  

 .36أحمد عارف العساف و من معه، مرجع سابق، ص  -  
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سيؤدي إىل زيادة تكلفة احلصول على التمويل بقيمة نسبة ضمان املخاطر اليت حتصل عليها مؤسسات  ؛التأمني
 ؛اتاملؤسسهذه على  1وهو ما يضيف أعباء إضافية ؛التأمني

املتوسطة ال متلك حسابات منظمة ميكن للبنوك دراستها  الصغرية و ؤسساتالكمري من امل:غياب المسك المحاسبي -3
 .بكأهنا حتديد مستوى اجلدارة االئتمانية اليت متكنها من ااخاذ قرار االئتمان ليل بياناهتا، وحت و

نسبة القروض املوجهة للمؤسسات الصغرية و املتوسطة من حجم االقراض ىل تواضع إ يف الغالب و تكري االحصائيات   
 .الكلي الذي تقدمه البنوك للمؤسسات

 ( %)0440عام  بعض البلدان العربية يفعمليات إقراض البنوك  إمجايلإىل  الصغرية واملتوسطة ؤسساتاملنسبة إقراض  : ( 07)جدول 
 النسبة املاوية البلد النسبة املاوية البلد

 61.4 لبنان 0.4 اخلليجيبلدان جملس التعاون 
 04.4 اليمن 0.4 سوريا
 0.4. املغرب 9.4 مصر

 ..0 البلدان العربية إمجايل 1.4 (قطاع غزة  –الضفة الغربية ) فلسطني 
 60.1 اخلليجيبلدان عربية خارج بلدان جملس التعاون  4..6 األردن
 OECD (0464) 01.0بلدان  69.4 تونس

    Source:World Bank – The status of Bank Lending to SME's in MENA  Robert Rocha and other – June 
مؤمتر العمل العريب،  "املنكآت الصغرى والصغرية واملتوسطة قاطــرة النمــو الداعمــة للتكغــيل"ورقة ملنظمة العمل العريب  (ف العربية التعاون مع احتاد املصار ب 2010

 (.73، ص 0466أيار / مايو  00 – 69) مجهورية مصر العربية –الـــدورة المامنــة والمالثــون القاهرة 
يعترب : الممنوحة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطةويض المخاطرة المرتفعة في القروض ارتفاع أسعار الفائدة لتع. ثانيا

ن كان سوق اإلقراض غري الرمسي هو إ حىت الصغرية و املتوسطة سعر الفائدة من املعوقات الرئيسية لتمويل املؤسسات 
الدولية  تبناها بعض اهلياات احمللية والتأهيل  اليت ت حىت برامج الدعم و ، وهلذه املؤسساتحيتكر تقريبا اإلقراض  من

ال حيل إشكالية هذه املعروفة جباذبيتها للمؤسسات  من خالل تقدمي قروض بسعر فائدة أقل من سعر السوق و
فضال عن إمكانية استغالل مؤسسات ، ذه الربامجه وحمدودية موارد  ةعدم استمراريل الفائدة سعراملؤسسات مع 

غري نزيهة من خالل منحها للمؤسسات املقرتضة بسعر فائدة أعلى من سعر الفائدة  التمويل تلك القروض بصورة
فعلى سبيل املمال ككف تقرير للجهاز املركزي للمحاسبات يف مصر أن الصندوق االجتماعي للتنمية )املمنوحة به

أخرى هناك قضية  و .2(%00 – 7 ) يقرض الكباب بفائدة تصل من و %5حيصل على قروض بنسبة فائدة 
املتوسطة لالقرتاض بفائدة   تتعلق بالبعد الديين الذي قد حيول دون جلوء الكمري من أصحاب املؤسسات الصغرية و

 .اإلسالميةكما هو حال اجملتمعات 
ه يتميز مبحدوديته يف توفري احلجم الكايف نإف ،ن التمويل املصريف املبين على سعر الفائدة حىت يف حالة توفرهإعموما ف و  

 :ذلك بسبب املتوسطة و التمويل للمؤسسات الصغرية و من

                                                           
1

 .23ابق، صعبد المطلب عبد الحميد، ،مرجع س 
2

 .21نفس المرجع، ص 
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فكلفة احلصول على التمويل املتمملة يف الفوائد و الضمانات الالزمة لتغطية القروض، قد يضاف هلا : ارتفاع كلفة التمويل -1
ة على التعامالت تكاليف أخرى غري رمسية تتزايد كلما تطورت آليات الفساد االقتصادي، وغابت الكفافية، وضعفت الرقاب

االقتصادية و املالية يف املنظومة املصرفية للدولة، وهذا ما يمبط حىت نوايا إنكاء املؤسسات الصغرية و املتوسطة لكرحية واسعة 
كلفة ال وتعد ،من أفراد اجملتمع، لكعورهم بعدم القدرة على حتقيق عوائد كافية لتغطية خدمات القروض واسرتجاع الضمانات

قرار ف ،لتمويل البنكي يف حالة احلصول عليه حمددا حامسا لقرار االستممار يف املؤسسات الصغرية و املتوسطةلاملرتفعة 
تعد السياسة الضريبية من لذا . 1يتوقف يف جانب كبري منه معدل الرحبية و الذي تعد تكلفة التمويل أحد حمدداتهاالستممار 

 :أبرز العوامل املؤثرة على القرار االستمماري
 لدورها يف اخفيض كلفة احلصول على التمويل و من مث املسامهة يف زيادة معدل الرحبية؛ -(أ

 تعد من أهم املؤشرات احملددة ملدى توفر بياة األعمال املكجعة لالستممار؛ -(ب

له  و عادة ما يكون االعتبار الضرييب يعد سؤاال بديهيا يطرح من قبل املستممر قبل إقدامه على أخذ أي قرار استمماري،  -(ج
 .تأثري كبري يف حتديد طبيعة النكاط االستمماري و مكانه و شكله القانوين وطريقة متويله، حبما عن أقل خضوع ضرييب ممكن

             الصغرية  ؤسساتاالختيار أمام أصحاب امل يضيق جمال املفاضلة وحيث  :عدم تنوع صيغ التمويل المصرفي -2
 ؛إىل ذلك طول وتعقد وبطء إجراءات احلصول على التمويلاملتوسطة، يضاف  و

آليات النظام املصريف املبين على الفائدة من طبيعتها حماباة أصحاب املؤسسات الكربى إن :محاباة المؤسسات الكبيرة -3
تعلقة بتسديد ضعف المقة يف قدرهتم على الوفاء بالتزاماهتم املحبجة  ،املتوسطة على حساب أصحاب املؤسسات الصغرية و

2 .هي احلجة اليت فندهتا الكمري من التجارب الفوائد يف الوقت احملدد، و األقساط املرتتبة عليهم و
 

سقف توقعات املستممرين يف هذا النوع من املؤسسات  منتمويل البنكي للمؤسسات الصغرية و املتوسط ال قد خفض واقعو    
 :الق مكاريعهم كما يوضحه اجلدولطيف احلصول على التمويل البنكي الالزم الن

 ( %)  بداية املكروع أو ما مت فعال يفحسب توقعات املعنيني  بعض البلدان العربية يف ؤسساتمصادر متويل امل ( 08)دول اجل               
 اليمن سوريا فلسطين المغرب لبنان األردن الجزائر 

 5..5 05.6 19.0 90.0 05.0 09.0 95.4 أفراد العائلة
 ..60 60.7 0..6 00.0 04.1 60.9 00.1 أقارب آخرين
 0..5 06.0 0..6 01.7 9.9. 06.0 09.0 زمالء العمل

 1.4. 06.0 06.6 4.0. 65.4 60.9 ..00 أصدقاء وجريان
 00.0 07.0 ..01 07.9 ..66 5.6 64.5 مؤسسات اإلقراض الصغري

 66.9 60.9 0..6 05.7 5.7. 60.4 00.4 بنوك
 7.0 ..67 1.5 7.1 6.1 9.0 01.0 ميةبرامج حكو 
 0.0 00.9 0.1 9.5 1.9 00.0 7.4 استممارات

--  9.1 ..9--  0.. 9.1--  غريها
 01.0 7... ..05 94.9 ..90 05.0 ..4. ال يتوقع أي متويل خارجي

الصغرى والصغرية واملتوسطة قاطــرة النمــو الداعمــة املنكآت "ورقة ملنظمة العمل العريب  -  .(مؤشرات التنمية ) الدويلالبنك  -: املصدر         
 (.79، ص 0466أيار / مايو  00 – 69) مجهورية مصر العربية ،القاهرة  ،مؤمتر العمل العريب، الـــدورة المامنــة والمالثــون "للتكغــيل

                                                           
1

 .525مرجع سابق، ص حسين رحيم،  
2

بحوث وأوراق عمل الدورة الدولية حول تمويل م ص م صالح صالحي، مصادر وأساليب تمويل المشاريع الكفائية الصغيرة والمتوسطة في نظام المشاركة،  

 .351-353، ص 9005ماي  92-93، كلية العلوم االقتصادية، (سطيف)وتطوير دورها في االقتصاديات المغاربية، جامعة فرحات عباس
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من خالل القروض جيعلها  لى التمويلع صعوبة حصول املؤسسات الصغرية و املتوسطة :ضعف إمكانيات التمويل الذاتي. ثالثا
أكمر اعتمادا على مواردها اخلاصة كمصدر للتمويل، ولكن هذه املوارد قد تكون حمدودة للغاية خاصة بالنسبة للمؤسسات 

السياسة الضريبية ميكن أن تسهم يف  و. حديمة النكأة، و هي واحدة من العقبات األساسية اليت تقف أمام منو املؤسسة
  1:املعضلة من خالل عالج هذه

عائداهتا و أمواهلا اخلاصة، األمر  على تطبيق معدل خمفض على أرباح املؤسسات الصغرية و املتوسطة اليت تعتمد -1
 ؛هذه التدابري شائعة جدا يف زيادة قدرهتا على التمويل الداخلي، و يسهمو االقتطاع الضرييب  الذي خيفض من مقدار

كما هو احلال يف كندا و الواليات املتحدة   فقط خاصة باالستممارات الصغرية و املتوسطةمنح اخفيضات إضافية أو  -2
 ؛و اليابان و اململكة املتحدة

عفائها من الضريبة عند االلتزام بالكروط اليت إطبيق نظام تفضيلي أو تكجيعي على املكاسب الرأمسالية من خالل ت -3
يف اسرتاليا تعفى بككل كلي، و يف الواليات املتحدة تستفيد من اخفيض عادة ما توضع يف ممل هذه احلاالت، فممال 

 .مع ضرورة اقصار االستفادة من هذا النظام التفضيلي على املؤسسات الصغرية و املتوسطة فقط .% 30

 :غري أن تطبيق هذه التدابري قد تواجهه بعض الصعوبات العملية ينبغي االنتباه اليها ومنها     
   ألنه قد يكمل بعض  ،معدل الضريبة للمؤسسات الصغرية و املتوسطة مبجملها قد ال يكون ناجعااخفيض  -(أ

      املؤسسات اليت ال تعاين من أية مكاكل متويلية، و من مث قد يسبب هذا األسلوب خسائر يف احلصيلة الضريبية 
و خاصة منح  شأهنا اخفيض تكلفة االستممارفضل بعض التدابري األخرى اليت من لذا ت   و. و حيقق مزايا طفيفة فقط

مع ضرورة الرتكيز على املؤسسات الصغرية  ،االستممار اليت تقدم يف بداية املكروع و هو أسلوب معمول به يف بريطانيا
ن تكون املؤسسات اليت تعاين من قيود متويلية األكمر استفادة من أ على ،طة اليت هلا آفاق للنمو احلقيقيو املتوس

 ؛بية التدابري التحفيزيةغال

اخفيض املعدل الضرييب و حوافز االستممار قد يتخذ حجة إلعاقة تطوير و تنمية املؤسسات، حيث يعمد املستممر  -(ب
 ؛ىل ابقاء نكاط مؤسسته عند مستوى معني، و انكاء مؤسسات أخرى لالستفادة من نفس املزاياإ

   السماح هلا بتحميل فمن مث  من ممل هذه التدابري، و فعليا ال تستفيد املؤسسات اليت حتقق خسائر يف بداية حياهتا -(ج
 ؛األكمر فعالية بالنسبة هلايعد  ،اخلسائر على أرباح السنوات الالحقة

قد تككل رافدا للتهرب الضرييب، نتيجة جلوء املؤسسات الكبرية اىل تقسيم مصطنع ألنكطتها لالستفادة من التدرج  -(د
 2.الربح اخلاضع لكركات خاضعة ملعدل أقلالضرييب أو نقل 

لذلك هناك من يرى أن البدائل ملواجهة مككلة عجز سوق رؤوس األموال يف توفري التمويل للمؤسسات الصغرية و املتوسطة    
يكون من خالل معاجلة هذه املكاكل بصفة مباشرة و عن طريق التدخل املباشر للدولة لتوفري القروض و املنح املباشرة 

ن هذه االجراءات معمول هبا يف العديد من إف ،للمؤسسات الصغرية و املتوسطة، و وفقا للعديد من مسوح صندوق النقد الدويل
لكن تبقى هذه التدابري االنفاقية املستخدمة اختلف من بلد اىل بلد  و جنتني و الربازيل و البريو،البلدان النامية ممل اجلزائر و األر 

                                                           
1
 L A FISCALITÉ DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISE, op-cit, p 12. 

2
  ibid, p 90. 
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مل ن و إاليت تفاقم صعوبات التمويل ينبغي جتنب فرض الضرائب  و مع ذلك 1.هجية يف البلدان املتقدمةو لكن بككل أكمر من
 .تكون هناك معاملة تفضيلية للمؤسسات الصغرية و املتوسطة

 يفاليت حتد من قدرة املؤسسات الصغرية و املتوسطة  الصعوباتإن  :صعوبة الحصول على البدائل التمويلية األخرى. رابعا
  :رغم عيوببه املتمملة يف على االجتاه حنو التمويل غري الرمسي هااحلصول على التمويل من املصادر الرمسية جترب 

 ؛من احلصول على كافة احتياجاهتا التمويلية هتااملؤسسات على كمر  هذه لقطاع ال متكنلقراضية الضعيفة االالقدرة   -1

 ؛قد يعجز عن توفري التمويل لرأس املال المابت أس املال العامل وجتعل منه مناسبا أكمر لتمويل ر  ،قصر مدة القرض -2

 ؛مويل الرمسية اليت تتعدد خدماهتاخبالف مؤسسات الت ،اقتصار اخلدمات املالية اليت يقدمها على اإلقراض فقط -3

 ؛متيزه بالطابع احمللي إذ ال ميكن متويل مؤسسات يف أماكن بعيدة -4

 .املمنوحة يف التمويل غري الرمسيارتفاع أسعار الفائدة على القروض  -5

عدم قدرهتا على احلصول على التمويل لاملؤسسات هذه التعامل معه يتم على نطاق واسع من قبل  يبقىمع هذه العيوب  و   
ت التمويل الرمسي يف حتفيز وتنمية املؤسسا أمهيةو  ،املؤسسات إىل التمويل غري الرمسيللحد من جلؤء  و.2من املؤسسات الرمسية

الذي قام  ، و"بربنامج االئتمان املوجه"حاولت احلكومات يف شىت الدول القيام بإجراءات حلفز ما عرف  املتوسطة الصغرية و
     وفق شروط إقراض ميسرة  الصغرية و املتوسطةعلى عدة أسس منها إجبار البنوك على توجيه جزء من قروضها للمؤسسات 

 .أو إنكاء مؤسسات متويلية خاصة هبذا النوع من املؤسسات ،ي هلذه القروضبأسعار فائدة تفضيلية وضمان حكوم و
املمنوحة  قروضهااملرتتبة عن  عوائدهذه املؤسسات من خالل إعفاء ال متويلالسياسة الضريبية حلمل البنوك على ميكن توييف    
نوك و مؤسسات التمويل من عمليات التنازل عن إعفاء األرباح اليت حتققها البو  ،من الضرائبمؤسسات الصغرية و املتوسطة للـ

 .املؤسسات من الضريبةهذا التوع من لصاحل رية يف إطار التمويل االجياري األصول االستمما

بالبنوك لتمويل  املؤسسات الصغرية و املتوسطة كبريا يف استعانة يف الدول اليت تعرف حتفظاو تزداد أمهية هذه االجراءات    
 .نسبة هذه االستعانة فيها ترتفع يتال  الدول من أكمر  مكاريعها

 .( %)  األجنبية بعض البلدان العربية و يف تنفيذ استمماراهتا يفتستعني بالبنوك  اليت ؤسساتنسبة امل: ( 09)رقم دول اجل             
 النسبة المئوية البلد النسبة المئوية البلد

 00.0 (0445)الربازيل  0.5 (0447)اجلزائر 
 00.1 (0447)ماليزيا  9.1 (0440)مصر 

 01.7 (0441)اهلند  0.1 (0441)األردن 
 4.1. (0445)روسيا  9..9 (0441)لبنان 

 96.5 (0440)تركيا  ..60 (0447)املغرب 
 0.0. (0447)جنوب أفريقيا  0.. (0441)موريتانيا 
 - - 0.0 (0441)( غزة الضفة الغربية و)فلسطني 

 http://data.worldbank.org/indicator/IC.FRM.BNK.ZS/countries 0445 مؤشرات التنمية  – الدويللبنك ا: املصدر     
 –مؤمتر العمل العريب، الـــدورة المامنــة والمالثــون القاهرة  "املنكآت الصغرى والصغرية واملتوسطة قاطــرة النمــو الداعمــة للتكغــيل"ورقة ملنظمة العمل العريب  -

 (.70، ص 0466أيار / مايو  00 – 69) مجهورية مصر العربية

                                                           
1
 L A FISCALITÉ DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISE,  op-cit, p 96. 

2
              ة غير الرسمية، بحوث وأوراق عمل الدورة الدولية حول تمويل المؤسسات الصغيرةمحمد عبد الحليم عمر، التمويل عن طريق القنوات التمويلي 

 .513، ص 9005ماي  92-93و المتوسطة وتطوير دورها في االقتصاديات المغاربية، جامعة فرحات عباس، كلية العلوم االقتصادية، 
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    وشركات رأس مال  ،جياريةاإلشركات التمويل  من خاللهنا تظهر أمهية العمل على تنويع صيغ التمويل  و   
ذا هجاهزية يف يل عدم  هذه املؤسسات، ال سيمالتمويل  الوحيد املتاحال يبقى القرض املصريف املصدر  كي ،املخاطر
إتاحة فرص متويل متنوعة  اليت متكن من تربز احلاجة إىل ااخاذ اإلجراءات الضريبية  هنا الضطالع هبذا الدور، ول القطاع 

   :من خالل  بتكلفة أقل  والصغرية و املتوسطة أمام املؤسسات 
 ؛املتوسطة و  ةالصغري  ؤسساتامل متويل تستهدف اليت التمويلي التأجري اتركلك ضريبية حوافز توفري - (ا

 اليت ، و منح حوافز للمؤسساتالتمويلي التأجري مبزايااملتوسطة  و الصغرية ؤسساتامل أصحاب لدى الوعي تعزيز -(ب
 ؛ التمويليمن خالل هذا النظام  معداهتا تستأجر

 من اهلام لرأس متويل على حتصل اليت ؤسساتامل و املخاطر املال رأس أصحاب من لكل ضريبية حوافز تقدمي -(ج
 ؛امللكية يف ةكاملكار   خالل

تدعيم انكاء مؤسسات التمويل األصغر من خالل آليات الدعم و التحفيز الضرييب، فقد أثبتت التجارب جناعة  -(د
 .الصغرية خصوصا ؤسساتهذه املؤسسات يف توفري التمويل للم

 .0440عام  مؤسسة للتمويل األصغر 90بية من لعكر دول عر  ني وحجم القروضضعدد املقرت  :(  10) اجلدول رقم          

عدد مؤسسات  البلد
 التمويل األصغر

عدد 
المقترضين 

 النشطين

محفظة القروض 
 بالدوالر األمريكي

 
 البلد

عدد مؤسسات 
 التمويل األصغر

عدد المقترضين 
 النشطين

محفظة القروض 
 بالدوالر األمريكي

 .604.1. 00455 1 اليمن 15090.504 6009094 5 املغرب
 04970749 0.104 . لبنان 61.714790 010966 60 مصر

 69.90906 06705 0 سوريا 6066.9460 770..6 7 األردن
 0075045 6.106 0 السودان 500.94.. .5005 6 تونس

 0010..6679 000.151 90 اجملمـوع 705.4076 .7.9. 0 فلسطني
  6..04500 01641 0 العراق
          الصغرية املنكآت الصغرى و"عن ورقة ملنظمة العمل العريب  ). 0440( ماركت)وق تبادل معلومات التمويل األصغر ميكس س:  المصدر            

 (.71، ص مرجع سابق ،"املتوسطة قاطــرة النمــو الداعمــة للتكغــيل و
 .يةالمشكالت التسويقية و ضعف القدرة التنافسية و الكفاءة التسيير  :الفرع الثاني

ى الرغم من أن معضلة التمويل تعد أكرب التحديات اليت تواجهها املؤسسات الصغرية و املتوسطة و اليت ينبغي عل  
 :من بينهاو اليت العقبات األخرى اليت تعرتضها  جتاهل ، غري أن ذلك ال يعينمساعدهتا على جتاوزها

عديد من العقبات التسويقية سواء على مستوى التسويق ال املؤسسات الصغرية و املتوسطةتواجه  :مشكلة التسويق.أوال
 :ىلإاحمللي أم على مستوى التصدير، و تعود هذه العقبات 

    الالزمة لدخوهلا جمال التسويق فهي تفتقد اإلمكانيات : و صعوبة رصد تطورات السوقمكانيات نقص اإل -1
أو  ،خاصة هبا و االتصال باألسواق يف املناطق املختلفةمن اقامة أماكن عرض  هااليت متكن منها سواء املادية ،بنجاح

يف خسائر ما يوقعها  ؛من ناحية عدم توافر اخلربة للتواصل مع التطورات احلاصلة يف اجتاهات األسواق و متطلباهتا
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على اجلديد االطالع أو لعدم 1نتيجة اخنفاض الطلب على منتجاهتا لعدم مواكبتها التغريات احلاصلة يف السوق
  ؛يضعف القدرة التنافسية ملنتجاهتاهو ما  و 2،الكبرية لذلك ؤسساتالتكنولوجي الحتكار امل

 عجزها عن االستفادة من املزايا سيما احلصول على االئتمان الالزم للتصدير، و من مثال  :جراءات التصديرإتعقد  -2
3؛النفتاح االقتصادي و شدة املنافسةاليت حيصل عليها املصدرون، اضافة اىل الضغوطات احلالية للعوملة و ا

 

ىل إصعوبة تصريف املنتجات و تسويقها، و يعود ذلك  حيثال سيما يف الدول النامية  :ضيق السوق المحلي -3
تفضيل املستهلك يف هذه الدول للمنتج األجنيب على املنتج  فضال عناخنفاض متوسط دخل الفرد يف هذه الدول، 

األجنبية  للسلع بالنسبةخاصة  املؤسسات الصغرية و املتوسطةاملعضالت اليت تواجه  من أهم الذي يعدو  ،احمللي
ما يرفع أسعارها  ،، حيث يتم عرضها بأسعار تقل عن أسعار السلع احمللية احململة بكمري من الضرائب و الرسوماملهربة

 .4و يضعها موضع منافسة غري عادلة النهائية

من  هذه املؤسسات يف متكني   اجلبائية و الرقابة يبية من خالل أدوات التحفيز املختلفةالسياسة الضر  دورربز يو هنا    
 .مواجهة الصعوبات التسويقة اليت تواجهها إن على املستوى احمللي أو عند التصدير

ة القدرة التنافسي تضعف منأبرز القيود اليت من  :في مواجهة المؤسسات الكبيرة ضعف القدرة التنافسية.ثانيا
 :نذكر ،املتوسطة للمؤسسات الصغرية و

 التجهيزات؛ التأخر التكنولوجي للمعدات و -1

 ؛التطوير استممارات البحث و قلة االهتمام بأنكطة و -2

  .ضعف من قدرة منتجاهتا على املنافسةيارتفاع تكاليف اإلنتاج مما  -3
 .جتاوز هذه الصعوبات علىاملؤسسات  عدةساميكن توييفها مل ،أدوات عدةعلى السياسة الضريبية  تتوفر و  

    دارة مدربة، لكن إاىل خربة جيدة و و استمراريته جناح املكروع االستمماري  حيتاج: ضعف الكفاءة التسييرية .ثالثا
 :الصغرية و املتوسطة هو ؤسساتما مييز امل

 روعاتما يعيق تنفيذ وتكغيل املكو هو  :على أسس تجارية سليمة هااإلدارية الالزمة لتسير  نقص الخبرات الفنية و -1
لذلك فهي يف  .من مث اخنفاض العائد على االستممار و ؛ارتفاع الكلفة االستممارية ويؤدي إىل خفض اإلنتاجية و

 .وجود جهات متد مسيريها باملساعدة و االستكارة لتخطي العقبات اليت تواجهها و حتقيق النتائج املرجوة حاجة إىل
  االستعانة باخلرباء و مكاتب الدراسات احمللية  تتيح هلا امكانياهتاحيث  ،الكبرية ؤسساتاألمر لدى امل بينما خيتلف
 .داري مدرب و عمالة ماهرةإتوفرها على طاقم  فضال عن و األجنبية، 

 اخالفف، املؤسسات الصغرية و املتوسطةأكرب نقاط الضعف يف تسيري  يبةيعد تسيري الضر  :ضعف تسيير الضريبة -2
     ىل اخلرباء و املختصني يف هذا اجملال إ جلوئهامن خالل  ،لمؤسسات الكبرية اليت تويل أمهية كبرية لتسيري الضريبةل
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 .999، ص 6222سة شباب الجامعة، االسكندرية، محمد محروس اسماعيل، اقتصاديات الصناعة و التصنيع، مؤس  
2

 . 25-22، ص 9003فتحي السيد عبده أبو السيد أحمد، الصناعات الصغيرة و المتوسط و دورها في التنمية، مؤسسة شباب الجامعة، االسكندرية،   
3

 .409-406، ص مرجع سابقمنى محمود أدلبي،   
4

 .524، ص نفس المرجع  
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 تنظر اليها و  ،هااملؤسسات الصغرية و املتوسطة اجلانب املتعلق بتسيري الضريبة داخل هتمل، تفعيل املراجعة الضريبية و
يف الوقت الذي تتيح التكريعات الضريبية كمري من اهلوامش اليت تسمح  ،ال ميكن تغيريه الذي األمر الواقع من منطق

 وضعمن  هاينقلفهو  ،لضرييبالتسيري ا عند اعتمادهاللمؤسسات بتخفيف العبء الضرييب و تقليل املخاطر الضريبية 
الدفع و آجال النزاعات و االلتزامات التطبيق البسيط للقواعد و االلتزامات الضريبية املتعلقة مبواعيد التصريح و 

الوسائل استغالل من خالل  مع أهدافها اخلاصةها و تكييف ،ضعيتها الضريبيةساهم يف تككيل و املىل وضع إ احملاسبية
ىل نظرة إجمرد التزام قانوين على املؤسسة من أهنا ىل الضريبة إاملكروعة املتاحة يف القانون الضرييب، اين تتحول النظرة 

  1:مناملؤسسة تتمكن سرتاتيجية، حيث كن أن تستخدم فيها الضريبة كمتغري من متغريات التسيري و اإلمي
 ؛جزءا من تكلفة املنتجاتفالضريبة  :التحكم في األعباء الضريبة -(ا

يف هذا دور مهم  ضريبيةو للمراجعة ال ،من خالل التموقع يف وضعية قانونية جتاه الضريبة :تحقيق األمن الضريبي -(ب
املؤسسة ليس يف موضع فيه خمالفات أن لتزامات الضريبية للمؤسسة و التأكد من الحيث متكن من تكخيص ا ،اجملال

    و نتيجة ذلك اخفيف العبء الضرييب  ،سرتاتيجية الضريبية هلا و تقييمهاحتديد اإلو خالل بتلك االلتزامات، إأو 
 فعالية التسيري الضرييب؛ جتنب اخلطر الضرييب من خالل حتسني أداء و و

 ىل أبعد حد؛إاستغالل احلوافز الضريبية من خالل  :ضمان الفعالية الضريبية -(ج

دور حاسم يف من هلا  ملا ،سرتاتيجية املؤسسةإحيث تعد الضريبة عامل مهم يف صياغة  :خدمة استراتيجية المؤسسة -(د
ة اليت تتمايز أحكامها الضريبية بتمايز الككل القانوين اختيار الككل القانوين للمؤسسة يف التكريعات الضريبي

أو بني عدة دول، و ايضا اختيار  أو خارجيا مكان ممارسته داخليا للمؤسسات، اختيار نوعية النكاط االقتصادي و
 .هيكل التمويل باعتمادها األموال اخلاصة أو االستدانة أو التمويل االجياري

 .طة باتساع نطاق االقتصاد الموازيالمشكالت المرتب: الفرع الثالث

بالنسبة  يتميز االقتصاد املوازي مبجموعة من اخلصائص، و بقدر ما له من مزايا فهو ينطوي على سلبيات كمرية  
 .، و هي املستهدفة بالتنمية و التطوير من قبل الدولالقتصادي الرمسيالصغرية و املتوسطة الناشطة يف المؤسسات ل

 :هو أنهاملوازي أبرز ما يتميز به االقتصاد  :تصاد الموازياالق خصائص .أوال
بكوهنا  الصغرية و املتوسطة اليت تعتمد على التعامل النقدي، و اليت تتسم ؤسساتيتككل يف عمومه من امل -0

تعتمد على رأس مال ضخم، و تعتمد على مهارات متواضعة، و تأخذ شكل وحدات صغرية تتسم ال  ؤسساتم
 ؛جراءات اليت حتتمها البريوقراطيةدم التعقيد لعدم خضوعها للتنظيم الرمسي من قبل الدولة و اإلبالبساطة و ع

 نتيجة اخنفاض  ،الطلب احمللي بأسعار متواضعةبذلك ملبية  ،حنو األسواق الصغرية مؤسساته موجهة أغلب معامالت -2
 ؛التكاليف كوهنا غري خاضعة للضرائب

 ؛عمل و الرفع من دخول األفرادفرص ال توفريله قدرة على  -3

                                                           
1

 .669، ص 9066، (األردن) راسات في علم الضرائب، دار جرير للنشر و التوزيع، عمانعبد المجيد قدي، د 
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يتسم مبرونة كبرية لقدرته على التجاوب بسرعة مع تغريات السوق، بككل يفوق بكمري القطاع املماثل له الناشط يف  -4
 .املقيد بالنظم و القوانني االطار الرمسي

               ة املؤسسات الصغريةهذا القطاع غري معين بإجراءات ترقي يبقى ،همزايارغم  :مآخذ االقتصاد الموازي .ثانيا
يككل أحد العقبات  فهو، ضمن دائرة القطاع الرمسي ماجهدو آليات إ جراءاتبإ جيب أن ترفقو اليت املتوسطة، و 

جناحها، فكروط  هوامشيف القطاع الرمسي و يقلل من  الناشطةاملؤسسات اليت قد تفكل كل اجلهود اهلادفة لرتقية 
 1:ىل بعض املساوئ األخرى املصاحبة لنكاط هذا القطاع من أبرزهاإضافة إ، ه و على حساهبااملنافسة تكون يف صاحل

انتكار هذا القطاع يساهم يف استنزاف قوة إن : زيادة العبء الضريبي على المؤسسات الناشطة في الدائرة الرسمية -1
 وازنة العامة و على اخلدمات العامة اليت تقدمها االقتصاد الوطين نتيجة تقليل االيرادات الضريبية، ما يؤثر سلبا على امل

حيد من أنكطتها، و قد الذي ككل الب يف القطاع الرمسي ناشطةىل رفع الضرائب على املؤسسات الإا قد يدفع م ؛الدولة
 ؛خنراط يف القطاع غري الرمسي، و االقتصاد الوطين هو اخلاسر يف احلالتنياإل أو فالسإلاي مواجهة خيار  يف يضعها

      نتيجة بنائها على معطيات خاطاة تتعلق مبعدالت النمو، معدالت  :للدولة تشويه دقة المؤشرات االقتصادية -2
خاصة يف يل الوزن الكبري هلذا و البطالة، معدالت التضخم، معدالت االنتاج، مستوى األسعار، حسابات الدخل القومي، 

، و قد يفكل كل سياسة تنتهجها 2ذلك سيؤثر على االستقرار االقتصادي و كل .القطاع يف اقتصاديات الكمري من الدول
 .ساس غري دقيقأكوهنا بنيت على   ،الدولة يف حتقيقها اهدافها

الصغرية من أولويات سياسة ترقية املؤسسات  ينبغي أن تكون  :في الدائرة الرسميةاالقتصاد الموازي دماج إمكاسب .ثالثا  
    املؤسسات يف الدائرة الرمسية و ليس القضاء  مميالهتا منماج هذا القطاع املككل أساسا من دإالعمل على  و املتوسطة

 :يف ذلك مصلحة لكل من مؤسسات القطاع و االقتصاد الوطين على السواء ، ألنعليه
 :حيث تستفيد من اندماجها يف القطاع الرمسي من: القطاع مؤسساتب سمكا -1

 ؛ىل األسواقإري اخلدمات و النفاذ القدرة على النمو و توف -(ا

 ؛مكانات املنافسةإاالستفادة من  -(ب

3.العمل يف يل تكريع مينحهم احلوافز املالئمة -(ج
 

 :ىلإندماج هذا القطاع يف القطاع الرمسي إيؤدي : الوطني مكاسب االقتصاد -2
 ؛مجايلنصيب الفرد من الناتج احمللي اإل رفع معدل منو -(ا

 ؛جودة السلع املتداولة، خلضوع املؤسسات آلليات الرقابة يف القطاع الرمسي حتسن مستوى -(ب

 ؛زيادة قدرة الدولة على متويل االنفاق العام، ألن دمج القطاع سيوسع من القاعدة الضريبية -(ج

        مكن الدولة ىل أصول رمسية سيإحتويل األصول غري الرمسية ، كما أن زيادة مستوى االدخار و االستممار و العمالة -(د
 ؛من استخدام هذه القيمة الكامنة ألغراض منتجة بفعالية أكرب
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اخلاضعة له، و ال  ، كوهنا تستفيد من الوضع القانوينعملهاارتفاع أجور العمالة نتيجة زيادة انتاجيتها و حتسن يروف  -(ه
  1.سيما الضمان االجتماعي

دماج إالسياسة الضريبية أحد أهم أدوات تعد :صاد الموازي في الدائرة الرسميةدماج االقتإدور السياسة الضريبية في . رابعا
  :هكوهنا تتأثر سلبا بتواجد هذا القطاع، كما أهنا قد تكون سببا يف تواجد،  هذا القطاع يف الدائرة الرمسية

 :خالل مببدأ العدالةو اإل يبيةيص احلصيلة الضر القطاع يف تقلهذا يساهم  :أثر السياسة الضريبية بالقطاع غير الرسميت -1

املؤسسات الناشطة يف اطاره هي مؤسسات ال تقع ضمن دائرة اخلاضعني للضريبىة، ما يضيع ف :تقليص الحصيلة الضريبية -(ا
 ؛الكمري من املوارد على اخلزينة العمومية

 على املؤسسات الناشطة يف االطار الرمسي جيرب الدولة على رفع املعدالت الضريبيةفهو  :خالل بمبدأ العدالة الضريبيةاإل -(ب
بالنسبة للمؤسسات  ، و هو األمر الذي يكرس الكعور بعدم عدالة النظام الضرييبلتعويض النقص يف موارد اخلزينة العمومية

ىل استفحال حاالت إالناشطة يف االطار الرمسي يف يل وجود قطاع عريض غري رمسي ال تطاله الضريبة، و قد يؤدي ذلك 
 .لتهرب من طرف هذه املؤسسات، و تسرب العديد منها حنو الدائرة غري الرمسيةا

املعاملة الضريبية اليت تزيد من  هامن ،أسباب عدةإىل يعود و جود هذا القطاع  :تأثر القطاع غير الرسمي بالسياسة الضريبية -2
 :أشكال عديدة منهاهلذه الظاهرة عبء الضرييب على املؤسسات، و بككل عام تأخذ األعباء الضريبية املسببة 

 ؛و توسيع األنكطة االستممارية ة للبدء يف مرحلة تكوين املؤسساتاألعباء الضريبية املفروض -(ا

 املفروضة على العمالة؛ التأمينات األعباء الضريبية و -(ب

 ؛األعباء  الضريبية املفروضة على عوائد الدخل و غريها من الضرائب يف كل سنة مالية -(ج

، و املبالغة يف فرض جراءات و عدم استقراره، كمرة الدفاتر احملاسبية املطلوب امساكهاتعقد النظام الضرييب  نتيجة تعدد اإل -(د
  .2العقوبات و الغرامات على العاملني يف القطاع الرمسي

 ي،ندماج داخل االقتصاد الرمسحجام الكمري من املستممرين عن اإلاىل إتؤدي هذه العوامل   
مفاتيح ألن السياسة الضريبية أحد أسياب الظاهرة فهي احد  :نجاعة السياسة الضريبية في تحجيم االقتصاد الموازي -3

من مراجعة  العوامل املسببة للظاهرة بدءاجتنب على تركيز االصالح الضرييب اهلادف جلذب هذا القطاع من خالل  ،احلل ايضا
ىل إالضرييب، و حىت اللجوء  أساليب التحصيل ،النظام احملاسيب ،معدالت الضريبةيف نظر عادة الإالنظام الضرييب و مالءمته، 

تعدد األراء  ما كان وراء ذلكو  3.ىل دافع للتهربإبالككل الذي يعتاد عليه املمولني فيتحول يكون  دون أن ،العفو الضرييب
 :حول جناعة هذا احلل

 القضاء بالضرورة يعيندخال أشكال أخرى من الضرائب غري املباشرة، ال إبة أو أن اخفيض معدالت الضريمن أعترب  4فهناك -(ا
فكل ما هنالك سيعمل على  .، الذي يتمتع أصحابه فعليا بسعر ضرييب يساوي الصفربككل هنائي على االقتصاد املوازي
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ن الضرائب، و تتممل يف القيود احلد من دخول املزيد من األفراد هلذا القطاع، و ذلك لوجود قيود أخرى ال تقل أمهية ع
 ؛املفروضة لتنظيم ممارسة األعمال

ىل الدائرة الرمسية إسرتاتيجيات جناحا يف استدراج االقتصاد املوازي ىل أن أكمر اإلإفإن التجارب تكري  1،حبسب البعضأما  -(ب
الدولة املفرط يف االقتصاد، مث  ه يف نظرهم ينجم عن تدخل جراءات القانونية، فالتكو سيط اإلهو اخفيض الضرائب، و تب

ألنه يف  هذا الرأي تفق معنو ، استخدام أسلوب العقاب كخطوة ثانية مع ضرورة أن يأخذ طابع التدرج و تبعا حلجم املخالفة
جراءات ممارسة األعمال يف االطار الرمسي، و قامت بإصالح ضرييب منطقي يتناسب مع إحالة قيام الدولة بتسهيل 

، فإن ذلك سيكجعها على االنضمام للقطاع الرمسي و االستفادة الصغرية و املتوسطة ؤسساتكانيات املمإخصوصيات و 
 .و غريها من املكاسب األخرى من مزايا كمرية، كالقروض و اخلدمات التسويقية، و الدعم لزيادة صادراهتا

 .داريةاإلجرائية و اإلتنظيمية و ال المشكالت :الفرع الرابع
 2.و غياب املوارد البكرية الكفؤة ، جراءاتاإليف تعقد ما ينجم عنه من تعدد األجهزة و يف ذه املككالت ه رزأب ميكن تلخيص 

  :أبرز ما يرتتب عن هذه العقبات هو: جراءاتو تعقد اإلتعدد األجهزة .أوال
تعدد مراكز ااخاذ يؤدي إىل  صاصات فيما بينها يف بعض األحيان، مااملكرفة على االستممار وتضارب االختتعدد األجهزة  -1

 ؛يف االستممار و رغبتهثقته  يف حرية وقلق و يزعزع هما يضع ،القرار اليت يتعامل معها املستممر

يؤدي إىل ضياع  ام ،املتّعمد التأخري املستمر و بطء يف التنفيذ والتعقد اإلجراءات احلكومية املتعلقة بالرتخيص لالستممار و  -2
 ؛إجناز املعامالت اليت تطبعالبريوقراطية  نتيجةوقت املستممر 

 واردامل غيابإضافة إىل  :للمؤسسات الكبيرةو محاباتها  نقص كفاءة الموارد البشرية المكلفة بإدارة أجهزة االستثمار.ثانيا
جهزة حماباة األهناك  ،دربة يف إدارات أجهزة االستممار من اجل إجناز املعامالت بكفاءة عاليةاملو  كفؤةالبكرية ال

يف غالبية  املؤسسات الصغرية و املتوسطة ىل أنإ 6557متت سنة دراسة  أشارت  حيث، دارية للمؤسسات الكبريةاإل
 :الدول األفريقية

 تنكط يف بياة اقتصادية متييزية؛ -6

 الكبرية و اخضع إلجراءات بريوقراطية مرهقة؛ مؤسساتستبعد من احلوافز املتاحة للت   -0

    رياد ــــــــــــــــــــــم االستــــــــط تنظيــــــة و املعقدة وضوابــــــص املرهقـــــــــراءات الرتخيـــــــورة دائمة تقريبا، االمتمال إلجال تستطيع بص  -.
3.و بالتايل ال ميكنها الوصول إىل احلوافز  ،الضرائب و

 

                                                           
1
 Ukraine, Restoring Growth with Equity : Aparticipatory country economic Memorandum, the international Bank for 

Reconstruction, world Bank، washinton, 1999, p 24-25.    

 .512منى محمود أدلبي، مرجع سابق، ص  - 
2

 نحو مناخ استثماري: المؤتمر العلمي الخامسفي  – الواقع والعقبات واآلفاق المستقبلية - ر في الوطن العربيمناخ االستثما، علي هادي عبد هللا حدادي 

 .م9002/ يوليو /  3-4 األردن –عمان ، ية والماليةكلية العلوم اإلدار –وأعمال مصرفية إلكترونية جامعة فيالدلفيا 
3
 Pule Nthejane , "The process of policy formation in Lesotho". In Franz., J & Oesterdiekoff, P (eds). SME Policies and 

Policy formulation in SADC countries. Botswana Friederich Ebert Stiftung .  

 .3ص   APRIL 2000   TD/B/COM.2/ISAR/9 20المحاسبة الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم،   مم المتحدة، مجلس التجارة و التنمية،لأل تقرير -

 



 .التعريف بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و مكانتها االقتصادية و أهميتها االجتماعية: الفصل األول

34 

 

 .المشكالت المرتبطة بالسياسة الضريبية :الثانيالمطلب 
د السياسة الضريبية أكمر السياسات استخداما يف اجلهود اهلادفة لتنمية االستممار يف املؤسسات الصغرية و املتوسطة تع  

كمري من العقبات اليت النظرا لقدرهتا على املسامهة يف هتياة بياة أعمال مناسبة هلذه املؤسسات و مساعدهتا يف جتاوز 
 :سوف نستعرضها من خالل العناصر التاليةمن املككالت هلا يف العديد قد  تتسبب لكن ، تعرتضها 

  ارتفاع مستوى الضغط الضريبي؛: الفرع األول -

 ؛التهرب الضريبي :الفرع الثاني -

 ؛الضريبي( التعدد) االزدواج: الفرع الثالث -

 غياب الشفافية الضريبية،: الفرع الرابع -

 .ي و انحيازه للمؤسسات الكبيرةالتعسف الضريبي و عدم مرونة التشريع الضريب :الفرع الخامس -
  .الضغط الضريبيارتفاع مستوى  :الفرع األول

                للمؤسسات الصغرية برز العقبات اليت قد تتسبب فيها السياسة الضريبية أالضغط الضرييب املرتفع  يعد    
 ندهو األمر الذي يتطلب التوقف عو  ،ترجيحها للهدف املايل للضريبة على بقية األهداف األخرى عند ،و املتوسطة

   :بككل خمتصر الظاهرة و حماولة تكخيصها
 :أهم عناصره دنعالتوقف على االستممار يستدعي  ذا املؤشرهلإن التأثري السليب :تأثيره وعوامل تعريف الضغط الضريبي.أوال
     الضرييب على االقتصاد يعرب الضغط الضرييب على العبء الذي حيدثه االقتطاع : تعريف الضغط الضريبي -1

البد من البحث عن اإلمكانيات فإنه يف اطار سياسة اقتصادية هادفة لتنمية و حتفيز االستممار لذلك  1،الوطين
هذا التوازن عن طريق ق ميكن حتقي و ،االقتصادية دون إضرار باملؤسساتالضريبية لرفع احلصيلة املتاحة لالقتطاعات 

التحكم يف التغريات النامجة عن  إىلدراسة الضغط الضرييب  هتدفلذا .ة الضريبية املناسبةاألوعي املعدالت وقرار إ
خاصة يف الظروف اليت تزداد فيها  ،االقتصادية االقتطاعات الضريبية لتفادي انعكاساهتا غري املرغوبة على املؤسسة

 .هااليت تعد الضريبة إحدا و االنفاق العامتمويل جديدة ل احلاجة إىل مصادر
 : 2يعتمد الضغط الضرييب على عاملني اثنني:الضغط الضريبيتأثير عوامل  -2
يعين قدرة املؤسسة على حتمل األعباء الضريبية دون اإلضرار مبستوى :(المقدرة التكليفية)ل االقتصادي العام -(ا

كلما زاد هذا األخري قل فسة، ترتبط املقدرة التكليفية بككل وثيق حبجم دخل املؤس و3،اإلنتاجية هتاقدر منكاطها أو 
 ؛قل قدرة على حتمل العبء الضرييبأ، ما جيعل املؤسسات الصغرية و املتوسطة ثقل العبء الضرييب على املؤسسة

فيه نتيجة اقتطاع  بوقع العبء الضرييب وحرمانه من االستهالك املرغوب  هكعور فيتعلق باملستهلك، :النفسيالعامل  -(ب
 .على الطلب على منتجات املؤسسات ةمباشر ينعكس  جزء من مداخله
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   إن معرفة مدى صالحية مناخ األعمال لالستممار تقتضي قياس الضغط الضرييب : و آثارهقياس الضغط الضريبي  .ثانيا
  :و اآلثار اليت حيدثها

 :يتم قياس الضغط الضرييب على أساس: قياس الضغط الضريبي -1
وع املوارد أو االقتطاعات العامة للدولة، لكنه يبقى قليل الدقة بسبب صعوبة قياس االقتطاع الضرييب نسبة إىل جمم -(ا

 ؛بعض االقتطاعات غري الضريبية

االقتطاع الضرييب نسبة إىل الدخل الوطين، ويتممل يف حساب معدل مردودية الضرائب إىل الناتج الداخلي  -(ب
 .(املفهوم الضيق للضغط الضرييب) دون احتساب االقتطاعات العامة غري الضريبية اإلمجايل 

 :يمري قياس الضغط الضرييب ثالث صعوبات منهجية و 
 ؛األعباء شبه الضريبية واليت تكمل ضرائب الدولة، الضرائب احمللية،  و :تحديد مجموع المداخيل الضريبية -

الفلسفة االقتصادية  طنية واختالف نظم احملاسبة الو  نتيجة:الدخل الوطنيأو  إلجمالياالناتج الوطني طريقة حساب  -
 ؛لكل بلد

ن بسبب ارتفاع مستوى االقتطاعات من املتعلقة بارتفاع معدالت الضغط الضرييب، فقد تكو  :تأويل النتيجة النهائية -
ضعف قد يكون السبب  و ،من ناحية أخرى ضعف املوارد املتاحة للمؤسسة اليت تسمح هلا بزيادة اإلنتاج وناحية، 

 1.ن إثقال كاهل املؤسسات يدفعها إىل التهربأل اجلبائية مستوى اإليرادات 
من فعالية النظام الضرييب يف متكني املؤسسة  إىل احلدالضغط الضرييب مستوى  ارتفاع  يؤدي :آثار الضغط الضريبي -2

 :يرجع ذلك إىل العوامل التالية رفع قدرهتا التنافسية و من حتسني أدائها و
 إفقاد املؤسسة قدرهتا التنافسية؛ يؤدي الضغط املرتفع إىل :يةاضعاف القدرة التنافس -(ا

حجم  على ذلك ينعكسف ،االقتطاعات اإلجبارية من القدرة الكرائية للمستهلكنيتقلص  :انخفاض الطلب -(ب
 ؛املؤسسة نتجاتمالطلب على 

أثر  فالضريبة هلا ،ي للمؤسسةالضغط الضرييب املرتفع على تمبيط النكاط اإلنتاجيعمل :تثبيط النشاط االنتاجي -(ج
اخنفاض  وينتج عن تمبيط اإلنتاج تدهور األوعية الضريبية  و، ...(االستممار، عرض العمل،)عوامل العرض لمعرقل 

  2 .يف حد ذاهتالضريبية احلصيلة ا
لضرائب و الرسوم على كمريا ما تتأثر املؤسسات الصغرية و املتوسطة بككل أكرب بالعبء الضرييب املرتفع الناتج عن او     

و قدرهتا التنافسية، خاصة إنتاجها مستلزمات االنتاج و غريها من الضرائب األخرى، بسبب انعكاس ذلك على تكاليف 
لضرائب التصاعدية حيث فيها اخفيف للعبء الضرييب ااعتماد  ما دفع إىلأمام مميالهتا الناشطة يف السوق املوازية، و هو 

 .و خصها ببعض التخفيضات الضريبية سواء يف بداية نكاطها أو يف مراحل توسعها الصغرية، ؤسساتعلى امل
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من أهم دارة الضريبية االفراط يف تعداد الضرائب و ارتفاع معدالهتا و طول و تعدد إجراءات التعامل مع اإل يعدلذلك    
 للمؤسسات الصغرية و املتوسطةالنسبة خاصة ب ،عائد االستممار على تأثري ذلكبسبب  ،االستممارتوجيه و حتفيز عوائق 

 .باملقارنة باملؤسسات الكبرية قدرهتا على حتمل هذا العبء اليت تتميز بضعف 
 .التهرب الضريبي :الفرع الثاني

و جود ببياة أعمال قائمة على املنافسة العادلة، فضال على  التهرب الضرييب من العقبات اليت حتول دونياهرة  عدت   
أهنا كما الضرييب،   عرب التحفيزللمدى الذي قد تصله الدولة يف تقدمي الدعم للمؤسسات االقتصادية  ارئيسي اأهنا حمدد

   حلصيلة اتعويض رفع املعدالت الضريبية لنتكار الظاهرة يدفع الدول إىل إف ،عوامل املغذية للضغط الضرييبلأحد ا
ىل التهرب، و قد يصل األمر إقد يدفعها  مااملمتملة ضريبيا  ضافية على املؤسساتإ سيضيف أعباء ذلك أن ـ، غرياملهربة

  :لذا سنحاول تناول الظاهرة من خالل العناصر التالية .إىل انسحاهبا من السوق
  : صور هذه الظاهرة، بقدر ما  تعددت العوامل املتسببة فيها بقدر تعدد :و أسبابه تعريف التهرب الضريبي. أوال 
 : 1يأخذ شكالن و  ،من الضريبة الكلي أو اجلزئي خلصهو حماولة الت الضرييبالتهرب : يبيتعريف التهرب الضر  -1
 ؛الضريبية يتم من خالل استغالل المغرات القانونية دون خمالفة التكريعات:  التهرب المشروع -(ا

 .الضريبيةيتم من خالل خمالفة التكريعات :  التهرب غير المشروع -(ب
القتصاديات لو هو األخطر يف الوقت احلايل بسبب االنفتاح الكبري يكون دوليا و قد  ،ضرييب حملياقد يكون التهرب ال   

 .حرية انتقال رؤوس األموال و األشخاص بني الدول، و اتساع جمال املعامالت التجارية اإللكرتونية ،الوطنية
 :إىل عدة أسباب منها  الضرييبعود التهرب ي: أسباب التهرب الضريبي -2
 :الضرييبمن بني األسباب املرتبطة بالتكريع  : الضريبي أسباب تتعلق بالتشريع  -(ا

 استقرارها؛ وعدم ثباهتا و لضريبيةتعقد التكريعات ا، و املغاالة يف تعديد الضرائب و رفع معدالهتا -

 .السياسيةاليت تعرفها األنظمة االقتصادية و و االصالحات عدم استجابة التكريعات الضريبية للتغريات  -
 .العدالة الضريبية غياب، و عدم جدوى اإلنفاق العامو إحساس الفرد بغياب املقابل نتيجة : نقص الوعي الضريبي-(ب
 :من بينها: الضريبيةاإلدارة ب أسباب تتعلق  -(ج
 دارات الضريبية؛ضعف التنظيم على مستوى اإلو  الوسائل املادية و لكفاءاتانقص  -

 .داري يف مصاحل االدارة الضريبيةتفكي الفساد اإلو ، ضعف التكوين و التأطري -
 .حيث تتفاقم ياهرة التهرب يف فرتات الكساد وتقل يف فرتات الرواج :الظروف االقتصادية -(د

 :الضرييب كما تتنوع آليات مواجهته كما سنرى فيما يليالتهرب تتعدد آثار  :و آليات مواجهته آثار التهرب الضريبي.ثانيا
       االقتصادي  و مجلة من اآلثار السلبية على املستوى املايل الضرييبيرتتب على التهرب :  هرب الضريبيآثار الت -0
 2:االجتماعي و
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إىل  الدولة يدفع هذا ما وهلا خسائر معتربة، يسبب عمومية و اليف موارد املوازنة التهرب نزيفا  حيدث : اآلثار المالية -(ا
كما   ،املوجهة لدعم وترقية املؤسسات الضريبيةاإلعفاءات  جام عن تقدمي اإلعانات واإلح و تقليص اإلنفاق العام

 .لتعويض النقص يف اإليرادات العامةإىل رفع املعدالت الضريبية أهنا قد تلجأ 
 :من اآلثار االقتصادية للتهرب: اآلثار االقتصادية -(ب
فالضريبة املرتفعة اليت يتم إسقاطها على املؤسسات ميكنها هو تكوه اقتصادي حيدثه التهرب،  و: إعاقة المنافسة -(أ-ب

فهناك من . بينهما مما يفكل املنافسة باملؤسسة املمتملة ضريبياقارنة بامل املتهربةأن تعطي امتيازا معتربا للمؤسسة 
ب للحصول على هناك من تلجأ للتهر  الزيادة يف اإلنتاج لرفع أرباحها، و املؤسسات من تلجأ إىل التسيري احملكم و

من مث تكون الفرصة أكرب للمؤسسات املتهربة للتفوق على  و .بيع منتجاهتا بأسعار أقل وسائل التمويل و
بسبب متكنها من  ،للمجتمع اأفيدو ن كانت أحسن منها انتاجا وتنظيما إ املؤسسات املمتملة للقوانني الضريبية و

 يعطيها ميزة السيطرة على السوق؛د نفقاهتا من خالل التهرب، األمر الذي ق اخفيض 
يمبط اجلهود  الضرييب التهربكون  ،من آثار إعاقة املنافسة أهنا تؤخر تطور املؤسسات: المؤسسة تطورإعاقة  -(ب-ب

قد حتجم عن ذلك  تسيريها و إنتاجهااهلادفة لرفع اإلنتاجية، فاملؤسسة اليت تريد تعظيم إيراداهتا بتطوير وتفعيل طرق 
 ؛يف هذا اجملال كن أن يوفرها هلا التهرب الضرييباإلمكانيات اليت ميحني تعلم ب

إىل توجيه أنكطتها االقتصادية ؤسسات امل الضرييب  التهرب قد يدفع:التوجيه الوهمي للنشاط االقتصادي -(ج-ب
 عوضرب للقطاعات اليت يسهل فيها الته هااالعتبارات االقتصادية، كأن توجه وليس الضريبيةحسب االعتبارات 

أحد أسباب الركود  الضرييبالتهرب  يصبحبذلك  القيمة املضافة، والمروه و ألنكطة اليت تساهم يف تكوين ا
 ؛1االقتصادي

 اكتنازها أو هتريبها إىل اخلارج نتج عن إخفاء اإليرادات املهربة وي:وتثبيط حافز االستثمار ندرة رؤوس األموال -(د-ب
ىل رفع املعدالت الضريبية إالتهرب يدفع احلكومات  بفعلاخنفاض احلصيلة الضريبية كما أن   ،ندرة يف رؤوس األموال

ا ماحلدود احملفزة على االستممار،  الضريبية جتاوز املعدالت يؤدي إىلاألمر الذي قد  ،أو فرض ضرائب جديدة
 ؛ضعف احلافز على االستمماري

 .عامل الصدق يف املعامالت، وتعميق الفوارق االجتماعيةإىل تدهور  الضرييب يؤدي التهرب: اآلثار االجتماعية -(ج
  حيد  نتيجة حتمية لنظام ضرييب غري فعال، و هو سواء كان مكروعا أو غري مكروع الضرييباخلالصة أن التهرب  و   

    حيد  و ،خيل بقواعد املنافسة لصاحل املؤسسات املتهربة هكما أن  ،من إمكانية قيام الدولة مبنح اإلعفاءات للمؤسسات
 . من حتسني جهازها اإلنتاجي وتدعيم مكانتها يف السوقالضريبية من إمكانية قيام املؤسسات املستوفية اللتزاماهتا 

 :البد من  الضرييبلتجنب اآلثار املتعددة لظاهرة التهرب : آليات مواجهة التهرب الضريبي -2
 ؛إرسائها على قواعد عادلة و هني تكريعاتحتس عن طريق تبسيط و الضرييبحتسني فعالية النظام  -(ا

 ؛املادية الالزمة تزويدها باإلمكانيات البكرية وب لضريبيةاإلدارة اأداء حتسني  -(ب

                                                           
1 M DESMYTERRE, les distorsions économique d’origine fiscaleéd établissement Emile Bruylant, , Bruxelles , 1985, P 57. 
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 ؛بنكر الوعي الضرييب مولامل والضريبية حتسني العالقة بني اإلدارة  -(ج

 .هرةالتعاون الدويل ملكافحة الظاو تعزيز  ،الضريبيةتفعيل مصاحل الرقابة  -(د
يف يل اتساع دائرة  الضريبية وتزداد أمهية هذه اإلجراءات يف يل حتول ياهرة التهرب إىل حتد كبري يواجه األنظمة  

اليت الظاهرة هذه ، و تبقى فعالية الرقابة اجلبائية أكمر الوسائل اعتمادا إلحتواء و انفتاح االقتصاديات ةالتجارة اإللكرتوني
 .األعمالبياة  ثر بككل كبري على صالحيةؤ ت

مواجهة الظاهرة البد أن تكون من أولويات السياسة الضريبية اهلادفة لتنمية االستممار يف املؤسسات الصغرية  لذا فإن   
أكمر املتضررين من استفحال الظاهرة، فهي ال تتوفر على الكفاءات التسيريية و االمكانيات املالية  لكوهناو املتوسطة 

 . الستفادة من الظاهرة كما هو الكأن بالنسبة للمؤسسات الكبريةو اباخلرباء لالستعانة  ،الالزمة
 .الضريبي( التعدد) االزدواج :الفرع الثالث

ليس هناك فرق بني االزدواج  و ،ضرييبالضرييب من املكاكل اليت تمار عند تصميم أي نظام أو التعدد ياهرة االزدواج     
 حفيز استحداث االستممارات الصغرية و املتوسطة فت ،على املؤسسةالسليب ميارس تأثريه  الضرييب احمللي أو الدويل فكالمها

 : من خالل العناصر التالية أثرهاالظاهرة و  تعريفدعي تيس و هذا  ،إعدادها إلمكانية تدويل نكاطهايستهدف ايضا 
 :و شروط حتقه كما سنرى فيما يلي فهومه اخلاصمزدواج الضرييب لإل:و شروط تحققه زدواج الضريبيمفهوم اإل.أوال
 هلا يف النوع أو الطبيعة فرض نفس الضريبة أو ضريبة مكاهبة"يقصد باالزدواج الضرييب : تعريف االزدواج الضريبي -1

زدواج االكون يو . 1"و على ذات املدة املستحقة عنها الضريبة على نفس الوعاء ألكمر من مرة على نفس املؤسسة و
 2.الضريبية استحقاقدة مند خضوع نفس الدخل أو بعض عناصره لضرائب أكمر من دولة يف نفس ضرييب دويل عال

  : شروط حتقق االزدواج الضرييب يف تتممل  :شروط تحقق االزدواج الضريبي -2 
 .ينفي و جود االزدواج الضرييب مولاختالف الضرائب املفروضة على نفس مال املف  :وحدة الضرائب المفروضة -(ا 

    ئب املفروضة باالشرتاك بني خيرج من نطاق االزدواج الضرييب الضرا : وحدة الشخص الخاضع للضريبة -(ب
 .شخصني، حبيث يتحمل كل شخص الضريبة املستحقة عن اجلزء العائد اليه من الدخل

س املداخيل عند نفضريبة على أرباح الكركات، وإخضاع داخيل شركات األموال إىل المإخضاع  حالةو تمار هنا    
عد ازدواجا من الناحية القانونية ألن إن كان هذا االزدواج الضرييب ال يف ،ء إىل الضريبة على الدخلتوزيعها على الكركا

املساهم شخص طبيعي أي أن الضريبة تتعلق بكخصني مستقلني، لكن من الناحية االقتصادية  و الكركة شخص معنوي
 .اخلاضعة هي نفسها يف احلالتنييعترب ازدواج ضرييب ألن املادة 

   كمر لضريبة أزدواج الضرييب خبضوع نفس املال لنفس ايتحقق اال :و مدة فرضها وحدة المال الخاضع للضريبة -(ج
 .يف نفس املدة اليت حتققت فيها املادة اخلاضعة للضريبة من مرة
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 :واج الضرييب يف ما يليتتممل أمناط و آثار  االزد :و آثارهأنواع االزدواج الضريبي .ثانيا
، غري أنه عادة 1هناك من مييز بني االزدواج الضرييب القانوين و االزدواج الضرييب االقتصادي:أنواع االزدواج الضريبي -1

 :حبسب معيار االقليمية إىل االزدواج الضرييبما يتم تصنيف 
قد يكون مقصودا إذ  و ،د الدولة الواحدةهو ذلك االزدواج الذي يتم داخل حدو  : االزدواج الضريبي الداخلي -(ا

 :تتعمد السلطة إحداثه لتحقيق بعض األهداف منها 
 ؛هااملفاضلة الضريبية للمداخيل تبعا ملصدر للتمييز يف  ، واحلاجة إىل إيرادات استمنائية ملواجهة يروف طارئة -

 ؛الصغرية ؤسساتمللممال الكبرية  املؤسساتللحد من منافسة  ؤسساتزيادة األعباء على بعض امل -

 . استبدال ذلك بفرض ضريبة مكاهبة جتنب رفع املعدالت الضريبية مباشرة و -
قد يكون غري  وقد يكون مقصودا و ،أو أكمرهو ذلك االزدواج الذي يتم بني دولتني  : الدولياالزدواج الضريبي  -(ب

حيث تقوم كل دولة  ، ما بني الدولفبالنسبة لالزدواج غري املقصود يكون نتيجة عدم التنسيق الضرييب ،مقصود
 :زدواج املقصود فيكون هبدف حتقيقأما اال ،دون مراعاة تكريعات باقي الدول الضريبيةبتكريع أحكامها 

 ؛ تطبيق مبدأ املعاملة باململ -

خروج رؤوس األموال الوطنية حلاجة منع أو  احلد من دخول رؤوس األموال األجنبية لكفاية رأس املال الوطين -
 .املؤسسات احمللية إليها 

 :2الضرييب الدويل يف إلزدواجو تتجلى األسباب الرئيسية ل   
ىل تراكم الضرائب يف أكمر من إما قد يؤدي  ،نتيجة تباين معايري حتديد الوعاء الضرييب:  اختالف معايير الخضوع للضريبة -

 ؛دولة لنفس الكخص أو لنفس الدخل و يف نفس الفرتة الزمنية

     ممل نتيجة اختالف التكريعات الضريبية حول املفاهيم الضريبية األساسية :تفسير المصطلحات التقنيةاختالف  -
فبعض القوانني الضريبية الوطنية ترتكز يف حتديدها للموطن الضرييب على فكرة اإلقامة  .املنكأة الدائمة، و اإلقامة، املوطن

 ؛3تلك الدولةمصدره أو حصوله على دخل  مولقع املصاحل الرئيسية للمرتكز البعض منها على فكرة مو ي حنييف  الرئيسية

   ىل حدوث إزدواج ضرييب إلضرائب الدخل  التقينيؤدي التباين يف التنظيم : لضرائب الدخل تقنياختالف التنظيم ال -
مية بالنسبة للضرائب النوعية فعادة ما يؤخذ مبعيار املصدر أو اإلقلي، بسبب تأثريه على حتديد معايري اخلضوع للضريبة ،دويل

 ؛بينما يؤخذ مبعيار اجلنسية أو املوطن بالنسبة للضرائب العامة ذات الطابع الكخصي ،ذات الطابع العيين

لكرتونية أدى إىل ارتفاع درجة احتمال حدوث االزدواج الضرييب على نفس املعاملة التجارية اإل: لكترونية ظهور التجارة اإل -
      ترى كل دولة أحقيتها  إذ، مكان دفع قيمة املعاملة التجارية عن موطن الكركة املستفيدة منهاتالف نظرا إلخ ،الواحدة

4.يف فرض الضريبة
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  :اآلتية اآلثار االزدواج الضرييب ينتج عن  :آثار االزدواج الضريبي -2

  ؛االستممارحتفيز يف  ريبية السياسة الض دورحيد من  و انكاطه عيقفي :المؤسسةزيادة العبء الضريبي على  -(ا

بسبب تأثريه  ،عائقا أمام تدفق االستممار األجنيبعامال ممبطا لالستممار احمللي و يككل فهو  :تثبيط االستثمار -(ب
 ىل االحجام عن االستممار؛إقد يدفعه  االمر الذي ،هيف حتقيق املستممر الذي يرغبالسليب على العائد 

بني  لىل توزيع العبء الضرييب توزيعا غري عادإالقانوين يؤدي االزدواج الضرييب :الضريبيعدم عدالة توزيع العبء  -(ج
ىل التوزيع غري العادل للعبء الضرييب بني إاملستممرين داخل الدولة الواحدة، بينما يؤدي االزدواج الضرييب الدويل 

 ن احملليني و املستممرين األجانب؛املستممري

    منافع الدول املتقدمة والدول النامية على على زدواج الضرييب ينعكس سلبا اإل :موالتقييد حركة رؤوس األ -(د
لالستممار يف الدول النامية ميكنها من تصريف فائض مدخراهتا يف ن انتقال رؤوس أموال الدول املتقدمة السواء، أل

نكماشية تضر باالقتصاد الوطين، يف ذات من اثار ا داخلهاما حيدثه بقاء هذا الفائض  وجينبها فرص استممارية مرحبة
1.الوقت تستفيد الدول النامية من استغالل موارد االنتاج املعطلة لديها بسبب ندرة رؤوس االموال الالزمة الستغالهلا

 

من  خارجيا  و ،لذلك البد من العمل على معاجلة الظاهرة داخليا من خالل وضع التكريعات اليت متنع حدوثها   
 2.ريق االتفاقيات اجلبائية الدوليةأو التوحيد اجلبائي أو عن ط نسيق اجلبائي الدويلخالل الت

 . غياب الشفافية الضريبية :الفرع الرابع
ملؤسسات الصغرية و املتوسطة توفر نظام يف الالستممار جناح السياسة الضريبية يف دورها التحفيزي و التوجيهي  يقتضي   

 . هاليالعبء الضرييب ع اخفيف لدوره يفضرييب شفاف، 
  ملا هلا من  تعد الكفافية الضريبية من مميزات النظام الضرييب الفعال :و أسباب غيابها مفهوم الشفافية الضريبية. أوال

 :وهناك العديد من العوامل اليت تفقد النظام الضرييب هذه اخلاصية مزايا،
ريبية التعقيد الزائد و ضرورة وضوح القوانني والقواعد التنظيمية جتنب التكريعات الض تعين: مفهوم الشفافية الضريبية -1

 العامة التجارب يف جمال شفافية املالية غالبا ما تكري التقارير و هألن .جتسيدها عمليا من جهة أخرى و ،من جهة
لتنظيمية و ليس يف ىل أن جانب الضعف الرئيسي غالبا ما يكون يف عدم فعالية تنفيذ القوانني و القواعد اإبوجه عام 

توسطة يتوقف على املن استخدام السياسة الضريبية كأداة لتكجيع االستممارات الصغرية و إو لذلك فالقوانني ذاهتا، 
 .بعيدا عن التعقيد تنفيذها من قبل نظام ضرييب شفاف

  :عوامل أبرزهاتوفر جمموعة من ال الضريبية إىل يعود غياب الكفافية  :أسباب غياب الشفافية الضريبية -2
دارة الضريبية االملام ما جيعل من العسري على املستممر و أعوان اإل :كثرة و تالحق و تشتت التشريعات و الضرائب -(ا

 3؛ىل عائق لالستممار بدل املكجع لهإهبا، فيتعقد النظام الضرييب و يتعذر فهمه و تتعدد اجراءاته فيتحول 

                                                           
1

  . 590، ص 6222عبد الحفيظ عبد هللا عيد، المالية العامة، دار النهضة العربية،  

  
2 
Bruno Gouthiére, Les impots dans les affaires internationales, op-cit, p 122. 

3
 .664عطية عبد الحليم صقر، مرجع سابق، ص  
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جراءات إ حتديد األوعية الضريبية و تعدد  طرقينجم عن ذلك اختالف  :هابطتعدد الضرائب و اختالف قواعد ر  -(ب
 ؛و طرق الطعن

، فتطول و تتعقد الضريبةإىل تعدد املصاحل  تؤدي العوامل السابقة :لضريبةفي ادارات المختصة تعدد المصالح و اإل -(ج
 .عن االستممار ىل االحجامإا قد يدفعه ، ماتباعها املستممر االجراءات اليت يتعني علي

ن املساعي اهلادفة إالصغرية و املتوسطة لعدم قدرهتا على جتاوزها، لذلك ف ؤسساتو من شأن هذه التعقيدات أن تعيق امل
 :جيب أن تتم يف يل نظام ضرييب ؤسساتلتنمية هذا النوع من امل

 ؛هاأسهلها لتقدير الضريبة و حتصيلو يعتمد أبسط الطرق و  ،يتسم بالبساطة و الوضوح -

دارة الضريبية العدد الكايف من العاملني املتمرسني امللمني بالقوانني الضريبية املدركني لدور الضريبة يف احلقل يوفر لإل -
 .لهتمبيط عامل جتعلها  وقد   ،ستممارلال تنكيط عاملاملزدوجة اليت قد جتعلها  طبيعتهايل ال سيما يف  ،االقتصادي

ليب أيضا على احلصيلة الضريبية، حيث جيعل من عملية التحصيل صعبة و مكلفة، كما ولتعقد النظام الضرييب أثر س   
 .أنه يزيد من التهرب الضرييب بسبب الضغط الضرييب النفسي الذي يولده لدى املستممر

ة االستممارات يعد توفر نظام ضرييب شفاف من العوامل اهلامة يف بياة األعمال املناسبة لتنمي:مزايا الشفافية الضريبية.ثالثا
 :الكفافية الضريبية تستهدف حتقيق ما يليالصغرية و املتوسطة، ألن 

ىل املكلف إنتيجة وصول التعليمات الضريبية  :و المساعدة على تطبيق مبدأ المساءلة الحد من الفساد اإلداري -0
        ون على اطالع بالقوانني املكلف يكفبالضريبة مما حيول دون تالعب مويف االدارة الضريبية مبقدار الضريبة، 

 ؛، كما يسهل تطبيق مبدأ املساءلة يف يل وضوح القواننيو التعليمات

نتيجة خفض الكلفة النامجة عن إعرتاض املكلف على الضريبة  :يبيالضر و التحصيل  االقتطاعتخفيض كلفة  -2
 ؛ضريبيةلاملفروضة و اإلجراءات اإلدارية األخرى املصاحبة للمنازعات ا

فمفهوم الكفافية الضريبية يتمحور حول كيفية توفري البياة املناسبة اليت تتيح  :الممولالضريبي لدى وعي الزيادة  -5
و ذلك عن طريق  ،للمكلف االطالع على القوانني و التنظيمات و اجراءات التحاسب و تقدير و اقتطاع الضريبة

تفسري القانون الضرييب ما مل يطلع  مولحيث يصعب على امل وسائل النكر املتعددة اليت تقوم هبا ادارة الضرائب،
 1.و توضح كيفية تطبيق القاعدة القانونيةترافقه على التعليمات اليت 

يزيد من أمهية توفر عامل الكفافية يف النظام الضرييب ليكون  إن ما: االرتباط الوثيق بين الشفافية و مبادئ الضريبة -4
هي تلك العالقة الوثيقة  اليت تربط بني الكفافية و بني  الصغرية و املتوسطةؤسسات نظاما جاذبا إلستممارات امل
 :وضحه اجلدول التايليقواعد و مبادئ الضريبة كما 

 
 

                    
                                                           

1
من الفساد، بحث منشور من قبل هيئة النزاهة في العراق، متاح على الموقع  صالح حسن كاظم، مكافحة التهرب الضريبي ضرورة ملحة في الحد 

 .9065. 69. 93تم االطالع عليه بتاريخ  .www.nazaha.iq/pdf_up/1532/pp-1.pdfااللكتروني 



 .التعريف بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و مكانتها االقتصادية و أهميتها االجتماعية: الفصل األول

39 

 

 .العالقة اليت تربط مبادئ الضريبة مبفهوم الكفافية(: 00) اجلدول رقم                 
 ية الضريبيةضوابط الشفاف قاعدة اليقين

 .أن تكون الضريبة معلومة و واضحة للمكلف -
أن تكون القوانني و األنظمة و القرارات متاحة للمكلفني من خالل وسائل النكر  -

 .املختلفة
الذي يتيح لعامة الناس فهمها و استيعاهبا، و  اتسام التكريعات الضريبية بالوضوح -

 .هلذا دور هام يف وفرة حصيلة الضريبة
عرفة املكلف بالوعاء الذي تفرض عليه الضريبة و مقدار الضريبة و وقت و كيفية م -

 .دفعها و غري ذلك من األمور املتصلة بالضريبة 

هذا املبدأ له ارتباط وثيق مبفهوم الكفافية كونه يقتضي و ضوح الضريبة و معلوميتها  -
ل وسائل النكر للمكلف، و أن تكون القوانني و التكريعات متاحة للمكلف من خال

 .املعروفة فضال عن إتسامها بالوضوح و البساطة

 ضوابط الشفافية الضريبية في النفقات قاعدة االقتصاد
اتسام تطبيق الضريبة بالسهولة و املرونة و جتنب االجراءات و التعقيدات الروتينية  -

 .اليت حتمل االدارة الضريبية نفقات باهظة يف سبيل حتصيل الضريبة
ن تكون نفقات حتصيل الضريبة ضايلة باملقارنة مع حصيلتها قدر االمكان حىت ال أ -

يصبح فرض الضريبة عدمي األمهية عند ارتفاع تكاليف التحصيل بككل يقلل بككل 
 .كبري من ايرادات اإلدارة الضريبية

هذه القاعدة هلا ارتباط وثيق بالكفافية حيث ينجم عنها خفض التكاليف النامجة  -
 .االجراءات اإلدارية املرافقة العرتاض املكلفعن 

 ضوابط الشفافية الضريبية قاعدة المالئمة في التحصيل
 :تقتضي هذه القاعدة تالءم أحكام الضريبة مع يروف املكلف من حيث

 .اختيار الوعاء الضرييب -
 .أسلوب حتديد الوعاء -
 .كيفية حتصيل الضريبة و موعدها و إجراءاهتا  -

و هذا له أثر   يروف املكلفني حيسن العالقة بني اإلدارة الضريبية و املكلف مراعاة -
كبري يف نفسية املكلف و هو ما تتطلبه الكفافية الضريبية، و هذا ما يكجع على 

 .االستممار من جهة و يساعد على احلد من عملية التهرب الضرييب

 ضوابط الشفافية الضريبية قاعدة العدالة
 .املتامملني يف مقدرهتم االقتصادية جيب أن يعاملوا ضريبيا بصورة خمتلفة األفراد غري -

 .املساواة يف املعاملة الضريبية على األفراد الذين يف مستوى اقتصادي واحد -
النظام الضرييب العادل هو ذلك النظام الذي ترتتب عليه معاملة يقتنع أغلبية  -

 .املكلفني بعدالتها

و بأهنا تعود عليه باملنفعة حيفزه على دفع الضريبة  الضريبة  شعور املكلف بعدالة -
كاملة و عدم اللجوء اىل التهرب من دفعها و هذا ما تتطلبه الكفافية الضريبية 
فاإلنصاف يف فرض الضريبة و عدم التمييز و التحيز و مراعاة قدرة املكلف 

مماري و امنا ايضا االقتصادية له عامل نفسي يساعد ليس فقط يف أخذ القرار االست
 .يف ضبط سلوك املستممر ضريبيا

صالح حسن كاظم، مكافحة التهرب الضريبي ضرورة ملحة في الحد من الفساد، بحث منشور من قبل هيئة النزاهة في العراق، متاح على  :املصدر    
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   يتضح ثقل بياة االعمال بالنسبة لالستممارات الصغرية  ،من خالل االرتباط العالئقي بني الكفافية و خمتلف مبادئ الضريبة  
 .عامل جذب و ليسىل عامل طرد لالستممار إيتحول إذ  ،شفاف غريو املتوسطة يف يل سيادة نظام ضرييب 

يساهم توفر العوامل السابقة يف توفري بياة أعمال مساعدة على جذب  :الضريبيةجذب االستثمارات و زيادة الحصيلة  -5
 النظام الضرييب؛يف االستممارات ااألجنبية واحمللية، زيادة االيرادات الضريبية، و احلد من التهرب لمقة املمول 

شفافية النظام  تقتضينقد الدويل ممال صندوق الدليل شفافية املالية العامة لحبسب  :ليات تحقيق الشفافية الضريبيةآ.رابعا
 1:الضرييب توفره على ما يلي

ىل أساس إستناد لمبدأ الدستوري القاضي بعدم فرض أية ضريبة دون اإلل اجتسيد: إخضاع التوقيع الضريبي لسلطة القانون -1
   جراءات النزاع إ و مولنيجرائية ممل حقوق املإداري للقوانني الضريبية لضمانات خضاع التطبيق اإلإ قانوين واضح، و

 : بـ دارة الضريبية فيما يتعلقالضرييب، وينبغي أن حتدد القوانني الضريبية بوضوح صالحيات و حدود اإل
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 .40، ص  9002صندوق النقد الدولي، دليل شفافية المالية العامة،  
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 ؛وباقي األطراف من بنوك و غريها مولنيو طلب املعلومات من املالرقابة  -(ا

 ؛تطبيق األساليب غري املباشرة يف حتديد الدخل و املبيعات -(ب

 ؛داريةحق االعرتاض على التقديرات الضريبية على املمتلكات أو غري ذلك من القرارات اإل مولنيمنح امل -(ج

 .دارية املتاحةوضع االطار القانوين للضرائب حسب القدرات اإل -(د
مكتملة مجيع العناصر الالزمة  ينبغي أن تكون القوانني الضريبية منظمة جيدا و:التحديد الدقيق لإللتزامات الضريبية -2

للحد من حجم القوانني الضريبية ودرجة تكعبها يفضل بصفة  و .لتعريف االلتزامات الضريبية و حتديد اجراءات التحصيل
عامة أن يكون شرح صالحيات االدارة الضريبية موضحا بالتفصيل يف املبادئ التوجيهية االدارية املنكورة أو بيانات 

 ؛حكام املعنية هبذا الكأن بدال من تضمينها بالتفصيل يف صلب القوانني الضريبيةالسياسات أو األ

  1:احلقوق و الضمانات التالية يتوجب عليها منح املمولنيالقوانني الضريبية ف :ناقرار ضمانات و حقوق الممولي -5

للمعلومات الكخصية للمكلف سواء أكان عين احلق يف أن تويل السلطات الضريبية أكرب قدر ممكن من السرية ت : السرية -(ا
 ؛شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا

 ؛هجراء بالتحصيل خصما من أصولإيف تلقي اشعار بالتقدير الضرييب أو أي قرار قضائي أو أي  موليعين حق امل:االعالن -(ب

ية يف التقدير الضرييب و أسباب دارة الضريبعلى تفسري لشنسلوب الذي اعتمدته اإل مولاحلق يف حصول امل يعين:التفسير -(ج
 ؛قرار التحكيم

 احلق يف الطعن االداري املستقل و الطعن يف احلكم النهائي؛ يعين : التظلم -(د

 . مع االدارة الضريبية هيف معامالت( ..حماسب، حمامي، ) جهة مؤهلة  مولاحلق يف أن متمل امليعين :التمثيل -(ه
حىت يتمكن املستممرون من محاية أنفسهم من :ر المواتية في النظام الضريبيضمانات تعويض مخاطر التغيرات غي -(و

التغريات غري املواتية يف النظام الضرييب، ميكن أن تكتمل االتفاقات مع الكركات اخلاصة على بنود بكأن استقرار املالية العامة 
ان نوع من التعويض يف حالة حدوث تغيري يف تنص على جتميد النظام الضرييب على ما هو عليه وقت ابرام االتفاق أو ضم

الضرائب، وممل هذه البنود تقلل املخاطر بالنسبة للمستممرين وقد تزيد من تدفق االستممار، و لكنها حتد من مرونة السياسة 
 ؛2الضريبية و قد تؤثر على التصميم العام للنظام الضرييب

أو غريه من  مولميكن أن حتدد هذه احلقوق أيضا يف ميماق امل و ينبغي أن ينص القانون صراحة على هذه احلقوق، و    
دارات الضريبية موضع املساءلة جيب وضع اإل لتزاماهتم الضريبية، وإحبقوقهم و  مولنيعالم املإاملطبوعات اليت تستخدم بغرض 

 ؛دارية التقديريةجراءات اإلعن أدائها مبا يف ذلك اإل
 :ينبغي أن يتم ذلك ضمن الكرط التالية : الضريبيةيرادات تحصيل اإل تحديد قواعد -4
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 .46ة العامة، مرجع سابق، ص صندوق النقد الدولي، دليل شفافية المالي 
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 .49نفس المرجع، ص  
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تيسري االطالع على القوانني و القواعد التنظيمية املتعلقة بتحصيل  و يتم ذلك عرب: تيسير االطالع على القوانين -(ا
ة و الوثائق املتعلقة القواعد التنظيمي من خالل اتاحة الفرصة لالطالع العام على القوانني وااليرادات الضريبية و غري الضريبية 

حتقيق  تساعد على حيت خالية من التعقيدات،  ضرورة أن تكون هذه القوانني سهلة الفهم، و مع .بالتفسري االداري للقوانني
 ؛الكفافية الضريبية و حتد من الصالحيات االجتهادية يف تفسريها من طرف اهلياات الضريبية

كتيبات تقوم االدارة و  يف صورة تعليمات و يكون ذلك  :للقوانبن ية حديثةبالضريبة بمواد تفسير  ممولينتزويد ال -(ب
وينبغي أن يكون أعوان االدارة الضريبية و اطاراهتا قادرون على تقدمي املكورة و املساعدة املهنية اليت متكن الضريبية بإعدادها، 

بناء على  مولني من الدول أنه من املالئم تزويد املقد وجدت الكمري و .الضريبية، من استيعاب حقوقهم و التزاماهتم مولنيامل
طلبهم، بقرارات مسبقة بكأن املعاملة الضريبية املتوقعة يف التقدير الضرييب التايل للتعامالت اليت يرغبون القيام هبا، وجيب 

 (.احملرر اجلبائي يف اجلزائر) االعالن عن تلك القرارات يف حالة العمل هبذا األسلوب

كون االعفاءات ، فجيب اعالن أي استمناء من تطبيق القوانني الضريبية :االستثناءات من تطبيق القوانين الضريبية تحديد -5
نه يتوجب نكرها و اتاحتها لالطالع إأو االستقطاعات أو املعدالت اخلاصة عادة ما تكون جزءا من القانون الضرييب، ف

درجة تعقد النظام الضرييب و أتسع  زادتنه كلما زاد عدد االعفاءات إف غري أنه حبسب خرباء صندوق النقد الدويل ،العام
1.الضريبية جمال التفسري أمام القانون، األمر الذي ينخفض معه مستوى الكفافية

 

اليت عايري التطبيق االداري مل ينبغي التحديد الواضح: دارة الضريبيةالتحديد الواضح لمعايير الصالحيات االجتهادية لإل -6
مع  ،فهمهاليسهل  القوانني الضريبية االدارية عند تطبيقها (التقديرية) جتهاديةاالسرتشد هبا االدارة يف ممارسة الصالحيات ت

بكأن االلتزامات الضريبية  االدارية و التفاوض جتهاديةجتنب احلوافز الضريبية اليت تنطوي على درجة كبرية من الصالحيات اال
ىل الكفافية و ما تنطوي إبني أعوان االدارة و املكلفني بالضريبة، الفتقار هذه املمارسات  حدةعلى على أساس كل حالة 

هنا ينبغي وضع أحكام مناسبة ملعاملة املكلفني الذين يعجزون على االمتمال للقواعد املعقدة  و ،عليه من احتماالت الفساد
اسقاط املبالغ غري القابلة للتحصيل مع اقرتان كل  بالتقسيط و تسوية القضايا الضريبية، و االتفاق على جداول زمنية للدفع و

2.جرائيةإذلك بضمانات 
 

يف مناخ يتوفر  أن جيب ماأهم من اليت تعد  الضريبية توفر العوامل السابقة يف النظام الضرييب تكسبه درجة عالية من الكفافية إن  
 :من ميكنها ذلك ، إذاملتوسطة األعمال للمؤسسات الصغرية و

 ؛الضرييبحتت طائلة التعسف  وقوعها ل من احتماالتلتقف ،ترتيب التزاماهتا الضريبية -(ا

تعد و نقص الكفاءة التسيريية اليت  ،الناتج عن تعقد النظام الضرييب لضريبةاملرتتبة عن سوء تسيري ا الضريبيةنب األخطار جت -(ب
     .أهم العقبات اليت تواجهها هذه املؤسسات من

، فتعقد النظام الضرييب يبية يف حتفيز و توجيه االستممارأمهية النظام الضرييب الكفاف يف اجناح دور السياسة الضر تربز  ذلكبو    
      و عدم وضوحه يصعب من تطبيقه عمليا، و يكون مدعاة الستفحال التهرب الضرييب، التعسف الضرييب، الفساد الضرييب 

 . ل الضرييبو الرشوة، و ارتفاع كلفة االمتما
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فإن ما جتنيه من  إضافية، ذلك كلفة محلهان إذا كان بإمكان املؤسسات الكبرية احلجم استغالل أوضاع كهذه لصاحلها و إو    
تبقى املؤسسات الصغرية و املتوسطة أكرب ضحايا هذا الوضع، فتواضع قدرات و  ،عوائد التهرب يتجاوز تلك الكلفة بكمري

        حيول دون استعانتها باخلرباء و املختصني لتمكينها من جتنب الضريبة، و جهلها بالتزاماهتا  ،امسيريها و ضعف امكانياهت
 . ملرتكني من مويفي الضرائبا عرضة لتعسفو حقوقها الضريبية جيعلها 

 .التعسف الضريبي و عدم مرونة التشريع الضريبي و انحيازه للمؤسسات الكبيرة :الفرع الخامس
     املرتبطة بعدم مرونة التكريع الضرييب مجلة من املعوقات الضريبية األخرى  و املؤسسات الصغرية و املتوسطةتعيق من   

 .الذي قد تتعرض له و احنيازه للمؤسسات الكبرية، فضال عن التعسف الضرييب
ستجابة التكريع الضرييب إن عدم ا :ةالكبير  ؤسساتانحياز السياسة الضريبية للم الضريبي و مرونة التشريععدم .أوال

  :استمارات املؤسسات الصغرية و املتوسطةيعيق  ،للتغريات احلاصلة يف مناخ األعمال، و حتيزه للمؤسسات الكبرية
 يعين مجودها و عدم استجابتها للتغريات احلاصلة يف حميطها؛: عدم مرونة التشريعات الضريبية -1
إقصاء  لصاحل املؤسسات الكبرية و ضريبيةالل تقدمي احلكومة المتيازات من خ :ةانحياز التشريع للمؤسسات الكبير  -2

 ؛كالتحفيزات املمنوحة يف اجلزائر لتجمع الكركات  ،منها املؤسسات الصغرية و املتوسطة
التعسف الضرييب و ارتفاع كلفة االمتمال الضرييب من  يعد: و ارتفاع كلفة االمتثال الضريبي التعسف الضريبي.ثانيا

 : االستممارامل اليت تعيق العو 
تعسف يف تقدير الضرائب بغض النظر عما إذا كان أصحاب املؤسسات ميسكون الدفاتر الإن : التعسف الضريبي -1

حيول الطعن يف   و ،حيوهلا إىل مصدر لكلفة مالية دون حتقيق نفع للمؤسسة يفقدها مصداقيتها و ،احملاسبية أم ال
هذا بدوره ميمل مصدر كلفة إضافية تتحملها املؤسسة خاصة يف األنظمة  و ،االستمناءمقدار الضريبة إىل قاعدة بدل 

مع اإلشارة إىل أن التعسف الضرييب قد يأخذ  ،الضريبية اليت تتميز بتعقد وتعدد وطول إجراءات املنازعات الضريبية
   :شكلني

 مساومات مع أعوان اإلدارة الذين قاموا بتقدير إلرهاب املكلف وإجباره على الدخول يف املغاالة يف تقدير الضرائب -(ا
هي أبرز التحديات اليت تواجه األنظمة الضريبية الباحمة عن الفعالية، حيث  الضريبة مث منحه تنزيالت لقاء رشاوى، و

فيها خداع ألصحاب املؤسسات بإيهامهم باستفادهتم من اخفيضات يف مبلغ الضريبة لكنهم يكونون قد دفعوا 
 .بككل قانوين حىت بعد تلك التنزيالت الضريبة

    لككل الماين للتعسف هو جلوء أعوان اإلدارة الضريبية إىل املبالغة يف تقدير الضريبة خوفا من اهتامهم بالرشوة ا -(ب
 . عن خلل كبري يف النظام الضرييب يككفهو سلوك و 

      و قد يفقد السياسة الضريبية دورها التحفيزي  ،هو حمصلة كل العقبات السابقة :ارتفاع كلفة االمتثال الضريبي -2
 .على وجه اخلصوصالصغرية و املتوسطة  يف املؤسسات و التوجيهي لالستممار
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 .في الجزائرترقية االستثمار في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  سياسات :الثالث المبحث
طالت قد و  ،لتوفري بياة استممارية مناسبة هلااهلادفة  تدابريالاملؤسسات الصغرية و املتوسطة يف اجلزائر بكمري من  خ صت  

اليت كانت السياسة الدعم و التأهيل و سياسات و مت إعداد العديد من برامج  ،االطار التكريعي و املؤسسيالتدابري هذه 
هذه السياسة، و ذلك من  سيتم الرتكيز يف هذا املبحث على اجلهود املبذولة خارج اطارغري أنه  الضريبية جوهر أدواهتا،

 :خالل العناصر التالية
 ؛طار التشريعياإل :المطلب األول  -

 ؛طار المؤسسي و التنظيمياإل: المطلب الثاني  -

  .برامج و سياسات الدعم و التأهيل : لمطلب الثالثا -
 .طار التشريعياإل :المطلب األول 

االهتمام إىل أن  ؤسسات الصغرية و املتوسطة يف اجلزائراملموضوع االقتصادية اليت تناولت  البحوثغالبية  تكري    
صدور القانون التوجيهي لرتقية املؤسسات الصغرية و املتوسطة سنة مع  بدأاملؤسسات ه ذهللتكريعي إلطار اابالفعلي 
أن هناك  شارات اىلكانت فيها العديد من اإل، غري أن ترسانة التكريعات اليت عرفتها اجلزائر قبل هذه التاريخ  2000
 مرحبسب املراحل اليت  قسيمهااثرنا تو قدا  ،لوضع إطار تكريعي يهدف اىل ترقية هذا النوع من املؤسسات بذلتجهود 

 :نيالتالي ين وفق العنصر  تقيدا بطبيعة هذه الدراسةالنظام الضرييب اجلزائر هبا 
 ؛م1991الح الضريبي لسنة طار التشريعي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة قبل االصاإل: الفرع األول -

 .م1991طار التشريعي لمنظومة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بعد االصالح الضريبي لسنة اإل: الفرع الثاني -
 .م1991االصالح الضريبي لسنة قبل  للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة طار التشريعياإل: الفرع األول

  وجهات عدة حمطات تعكس تخالل هذه الفرتة برية و املتوسطة مر االهتمام التكريعي مبنظومة املؤسسات الصغ   
 :ميكن إجيازها يف ثالث مراحل اساسيةالسياسة االقتصادية للدولة، 

 املؤسسات الصغرية و املتوسطةمن  منظومةورثت اجلزائر غداة االستقالل  :(م 1999 -م1962 ) األولى المرحلة.أوال
هتم اجلماعية بعد هبجر فإنه  ،للفرنسيني مملوكاكان ألن معظمها  و  1ةسسمؤ  0020حواىل  0746بلغ عددها حبلول 

بقي جلها دون حركية إقتصادية، األمر الذي إستدعي خلق االطار القانوين الذي تنكط يف إطاره، و أبرز االستقالل 
 :هذه املرحلة هيصدرت يف النصوص التكريعية اليت 

 :املتعلقة باجملاالت التاليةالنصوص التكريعية  مشلتو  :حماية األمالك الشاغرة تشريعات -1
 ؛0742.  09. 20بتاريخ  20/42تسيري و محاية األمالك الكاغرة  مبوجب األمر رقم  -(ا

 ؛0742. 00. 22بتاريخ  02/42 جلان التسيري يف املؤسسات الزراعية الكاغرة مبوجب  املرسوم   رقم -(ب

                                                           
1

تصادية، جامعة عثمان لخلف، دور و مكانة الصناعات الصغيرة و المتوسطة في التنمية االقتصادية، رسالة ماجستير غير منشورة، معهد العلوم االق 

 .  64، ص  6224الجزائر، 

مجلة العلوم االقتصادية و علوم التسيير، : ،  في (حالة الجزائر ) الطيب داودي، دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في التنمية  الواقع و المعوقات  -

 .26، ص 9066، 66، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير، العدد 1 جامعة سطيف
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 0742.1. 00. 22بتاريخ  59/42مبوجب  املرسوم رقم  جلان التسيري يف املؤسسات الصناعية -(ج
و هو أول  ،0745  .02. 24بتاريخ  222/45رقم حتت  القانون هذا صدر :1963قانون ترقية االستثمار لسنة  -2

حبصره االستفادة من الضمانات  جلذب االستممار األجنيب او كان موجه ،قانون استممار عرفته اجلزائر بعد االستقالل
  2:متيازات على إستممارات رؤوس األموال األجنبية مهما كان مصدرها، و من االمتيازات الضريبية اليت أقرهاو اال

 لنسبة للمكرتي؛زئي من حقوق نقل امللكية بااجلكلي أو العفاء اإل -(ا

 األكمر؛ ارية ملدة مخسة سنوات علىزئي من الضرائب على األرباح الصناعية و التجاجلكلي أو العفاء اإل -(ب

 ؛ورية لقيام النكاط االستمماري من الرسوم و احلقوق اجلمركيةر الضاملستوردة إعفاء التجهيزات و املعدات  -(ج

 .من الرسم اإلمجايل الوحيد على االنتاج ملدة مخسة سنوات على األكمراملعدات و التجهيزات إعفاء  -(د

، ألن التوجه االقتصادي هلذه املرحلة  املؤسسات الصغرية و املتوسطة مل يسهم يف تطوير هغري أنالقانون،  زايا هذارغم م   
، متويل ةتنمية االقتصاديسياسة صناعية ترتكز على الكركات الوطنية الضخمة على أمل جناحها يف حتقيق ال ينتهجكان 

اء العديد من الكركات و قد عرفت هذه املرحلة إنك .للساكنةالسوق الوطنية باملواد الضرورية، و رفع مستوى املعيكة 
  .الكركة الوطنية للصناعات النسيجيةو الكركة الوطنية للنفط و الغاز، الكركة الوطنية للحديد و الصلب، : الكبرية منها

 3.املؤسسات الصغرية و املتوسطةو جنم عن هذه السياسة هتميش نسبة كبرية من 
حبيث مل يتحصل على االعتماد سوى مكروعني إستمماريني  بككل عام فإن هذا القانون قد فكل يف حتقيق أهدافه و   

، و يرجع إحجام املستممرين األجانب على االستممار يف اجلزائر إىل التوجه االشرتاكي الذي إنتهجته اجلزائر حيث 4فقط
 5.يف اجلزائراألمر الذي أدى إىل تردد األجانب عن االستممار  ؛الدولة على االقتصاد و إمكانية تأميم األمالك ةسيطر 
نتائج ضعف بسبب  ،0744. 07. 03بتاريخ  296/44قانون رقم در مبوجب الص: 1966 قانون االستثمار لسنة -3

، ومنح املكاريع املستوفية لكروط استهدف املستممرين الوطنيني و األجانب و ،0745قانون االستممار لسنة 
 :7ملت يفرات جمموعة من االمتيازات الضريبية متمن قبل اللجنة الوطنية لالستمما و املعتمدة 6االعتماد

 ؛االعفاء الكلي أو اجلزئي من رسم نقل امللكية بعوض للمكرتيات العقارية املتعلقة بالنكاط االستمماري -(ا

 ؛سنوات مع مراعاة مكان تواجد املؤسسة (00)االعفاء الكلي أو اجلزئي من الرسم العقاري ملدة ال تتجاوز  -(ب

و اسرتجاع الرسوم املتعلقة بالتجهيزات  ،املعدل املخفض اخلاص بالرسم الوحيد على االنتاج على التجهيزاتتطبيق  -(ج
 ؛املصنعة حمليا
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في  مجلة العلوم االقتصادية و علوم التسيير، جامعة سطيف، كلية  الح صالحي، أساليب تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة في االقتصاد الجزائري،ص 

 .91، ص 9004، 05العلوم االقتصادية و علوم التسيير، العدد 
2

 .60 ، المادة 6215. 02. 91المؤرخ في  922/15الجزائر، قانون االستثمار  
3

 .26الطيب داودي، مرجع سابق، ص  
4

 .602علي حنيش، مرجع سابق، ص  
5

العلوم ناصر مراد، االصالح الضريبي في الجزائر و أثره على المؤسسة و التحريض االستثماري، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الجزائر، معهد  

 .622، ص 21/22االقتصادية،
6

األشخاص الطبيعيين و المعنويين الجزائريين و األجانب بعد حصولهم على االعتماد المسبق و المحدد " ا القانون على حيث نصت المادة الرابعة من هذ 

من هذا األمر، يمكنهم إحداث أو إنشاء مؤسسات صناعية أو سياحية من شأنها زيادة الجهاز  92حتى المادة  90شكله و طريقة الحصول عليه في المادة 

 ".تفادة من كل أو جزء من الضمانات و االمتيازات المنصوص عليها في هذا القانون اإلنتاجي و اإلس
7

 .64، المادة  6211. 02. 63المؤرخ في  924/11الجزائر، قانون االستثمار   
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أن على  ،إرجاء استيفاء الرسوم اجلمركية و الرسم الوحيد على االنتاج املتعلق بالتجهيزات الضرورية إلجناز املكروع -(د
 ؛الهتالك الصناعيلدة مقصى أبتدرج 

بلغ مب ،االعفاء الكلي أو اجلزئي من الضرائب على األرباح الصناعية و التجارية ملدة ال تتجاوز اخلمس سنوات -(ه
 .من األموال اخلاصة املستممرة %20سنوي من األرباح ال يتجاوز 

على االعتماد  دج باحلصول 300.000الصغرية  اليت ال تتجاوز استمماراهتا  ؤسساتلمل مسحلقانون اهذا  رغم أن    
 :أنه أبان حتيزا الإ ،على املستوى احمللي بدل اللجنة الوطنية لالستممارات

فضال عن  ،على القروض الطويلة أو القصرية األجل %5 السياحية مبنحها اخفيضا يف معدل الفائدة لغاية ؤسساتللم -
 ؛املزايا الضريبية املذكورة سابقا

اخلمسة ماليني دينار متملت يف إمكانية االنفراد باإلعتماد  تجاوز قيمة استمماراهتاللمؤسسات اليت تمنح مزايا إضافية  -
 .يف منطقة جغرافية معينة، و إمكانية االستفادة من نظام إتفاقي يتعلق بضرائب الدولة ملدة ال تتجاوز العكر سنوات

 1.سنويا من الرأمسال اخلاص املستممر %03يف احلدود اليت ال تتجاوز فيها األرباح الصافية  ذلكمع اقتصار تطبيق 
كما ضمن احلق يف االستممار للقطاع  ،امتيازات أوسع من قوانني االستممار السابقة له قد منح القانونهذا  أنو مع   

دارية اليت كانت تواجهها مبادرات االستممار العراقيل اإل عرفت هذه الفرتة تواضع حجم االستممارات نتيجة فقد ،اخلاص
 .تكار الدولة للتجارة اخلارجيةو اح
من كككل بالنسبة لشنخري    0720و0745صدرا بداية من :التسيير االشتراكي للمؤسسات والتسيير الذاتي  اقانون -4

 2.حتت ملكية الدولة و إدارهتا تبعا ملبادئ التسيري االشرتاكي الصغرية و املتوسطةأشكال إعادة تنكيط املؤسسات 
      ذه املنظومة التكريعية مل تككف نوايا صادقة للسلطات االقتصادية يف النهوض هبذا بككل عام فإن ه و   

ز التابعة للقطاع العام يف يل ترك املؤسسات الصغرية و املتوسطةالقطاع، حيث عرفت هذه املرحلة ضعفا كبريا ملنظومة 
  .ضخمةاالهتمام على بناء قاعدة صناعية 

حاولت اجلزائر يف بداية هذه املرحلة انتهاج سياسة اقتصادية جديدة، من خالل  :(1991 -1991) الثانية المرحلة.ثانيا
لتخفيف من حدة األزمات املتنامية، و قد متت حماولة جتسيد هذه إحداث إصالحات هيكلية على االقتصاد الوطين ل

استمرار يف يل  ( 0797 – 0793) الماين  و ( 0796 -0790) حات عرب املخططان اخلماسيان األول االصال
نسبيا للقطاع اخلاص، و الرتاجع عن سياسات الصناعة املصنعة حلساب  االختيار االشرتاكي و إعادة االعتبار

و شهدت هذه الفرتة صدور العديد من القوانني اليت أثرت على  .الصناعة اخلفيفة و املتوسطة العامة و اخلاصة
 :نهامنظومة املؤسسات الصغرية و املتوسطة من بي

 .0790. 00. 06 بتاريخ 262/90 رقمالـــــــصدر حتت :ية و المالية للمؤسسات االقتصاديةمرسوم إعادة الهيكلة العضو  -1
3:مبرحلتني رئيسيتني مها العضوية و املالية للمؤسسات االقتصاديةيكلة هلإعادة امرت  و قد

 

                                                           
1

 .62، 62، مرجع سابق، المادتان 924/11الجزائر، قانون االستثمار   
2

 91مرجع سابق، ص   و المتوسطة في االقتصاد الجزائري،صالح صالحي، أساليب تنمية المشروعات الصغيرة  
3

 .29الطيب داودي، مرجع سابق، ص  
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و برزت خالل هذه 1،جديدة متوسطةو غرية مؤسسة ص 569انتهت بإنكاء : (1992-1991)المرحلة األولى  -(ا
 املسطرة يف املخطط اخلماسي األول؛وفق األهداف  املؤسسات الصغرية و املتوسطةالفرتة إرادة تأطري و توجيه 

متيزت بإشراك و  ،املؤسسات مبتابعة إعادة اهليكلة ملختلف تعلقت (:1992 بدأت من ماي) المرحلة الثانية -(ب
          عرب اعتماد الدولة لسياسة التنمية الالمركزية يف حتقيق األهداف االقتصادية  ملتوسطةالصغرية و ااملؤسسات 

                 صغرية ، و قد جنم عن إعادة اهليكلة العضوية تفكيك الكركات الكربى إىل مؤسسات و االجتماعية
2.مومية اقتصادية بعد هذه العمليةمؤسسة ع 640إىل  000، حيث ارتفع عدد املؤسسات الوطنية من و متوسطة

 

 .0792. 09. 20 بتاريخ  00/92 صدر حتت رقم: 1992االقتصادي الخاص الوطني لسنة  قانون االستثمار -2
و املسامهة يف حتقيق التنمية  ،أعطى هذا القانون أمهية كبرية لإلستممار اخلاص لتمكينه من إسناد القطاع العام حيث

و منها ما قد يككل  الصغرية و املتوسطةاملؤسسات  منها ماهو يف صاحل جراءاتاإلمن  ةمجلتضمن  و ،االقتصادية
  :  عقبات هلا، كما منحها  جمموعة من احلوافز الضريبية

حق التحويل الضروري لكراء التجهيزات و يف بعض احلاالت  :إجراءات في صالح المؤسسات الضغيرة و المتوسطة -(أ
 .نظام االستريادو من   االستفادة و لو بككل حمدود من الرخص االمجالية لالسترياد ،مواد األوليةبالنسبة لل

اليت قد و من الضوابط اليت إستند اليها هذا القانون  :إجراءات ليست في صالح المؤسسات الضغيرة و المتوسطة -(ب
التمويل الذي ممار، عدم جتاوز إجراءات االعتماد اإللزامية لكل است الصغرية و املتوسطةحتد من توسع املؤسسات 

مليون دينار  (50)تتجاوز قيمة املكاريع االستممارية  عدم ،من قيمة االستممارات املعتمدة %50تقدمه البنوك نسبة 
 (00)جزائري فيما خيص املكاريع اليت تكون طبيعتها القانونية يف شكل شركات ذات مسؤولية حمدودة أو باألسهم و 

 3.بالنسبة للمؤسسات الفردية و شركات التضامن مليون دينار جزائري
عتمادها و متكينها من امتيازات هذا القانون إلدراسة املكروعات  تتم :الحوافز الضريبية و شروط االستفادة منها -(ج

إضفاء القيمة على املوارد و املواد األولية و املنتجات  إنكاء مناصب الكغل،: على أساس جمموعة من املعايري هي
املسامهة يف حتقيق  ،مدى حتقيق التكامل االقتصادي ،مدى توسيع القدرات اإلنتاجية الوطنية ،احمللية نصف املصنعة

     4.بديل للواردات وفريتو  ،التنمية اجلهوية من خالل االقامة املكانية يف املناطق الداخلية للبالد و املناطق احملرومة
ماليني دينار جزائري من طرف اللجنة الوالئية  (05)اليت ال تتجاوز قيمتها يتم منح االعتماد بالنسبة للمكاريعو 

صالحية منح االعتماد للمكاريع  مع ضرورة توفر الرأي املطابق للجنة الوطنية، فيما تعود لإلعتماد اليت يرأسها الوايل

                                                           
1

 .21، ص  6222الجزائر، المجلس الوطني االقتصادي و االجتماعي، تقرير حول الظرف االقتصادي و االجتماعي للسداسي األول، الدورة الثانية عشرة،  

 .29الطيب داودي، مرجع، ص   - 
2

 .21المجلس الوطني االقتصادي و االجتماعي، تقرير حول الظرف االقتصادي و االجتماعي، مرجع سابق، ص  الجزائر، 

 .25الطيب داودي، مرجع سابق، ص   -- 
3

 . 66 -60الجزائر، المجلس االقتصادي و االجتماعي، مشروع تقرير من أجل سياسة لتطوير المؤسسات ص م في الجزائر، مرجع سابق، ص 

 .29أتشي، مرجع سابق، ص شعيب   -

 .91-99، مرجع سابق، المواد  66/29الجزائر، القانون رقم  - 
4

 .62، مرجع سابق، المادة  66/29الجزائر، القانون رقم  
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ة لإلعتماد اليت يرأسها الوزير مليون دينار للجنة الوطني (50)ماليني دينار و ال تتجاوز  (05)اليت تفوق قيمتها 
 :2االمتيازات الضريبية التاليةبحتظى املكروعات املعتمدة و  1،املكلف بالتخطيط و التهياة العمرانية

 :االمتيازات التالية هلا احلق يف االستفادة من :االستثمارات المنجزة في المناطق المحرومة -(أ-ج
على النكاط الصناعي و التجاري، و الدفع  ضريبة، الناعية و التجاريةعفاء الكلي من الضريبة على األرباح الصاإل -

 سنوات اعتبارا من تاريخ الكروع يف االستغالل؛ (03)ملدة ال تتجاوز  اجلزايف

نتهاء يبدأ سرياهنا من أول جانفي من السنة املوالية إلسنوات  (00)من الضريبة العقارية ملدة ال تتجاوز  اإلعفاء -
 ناءات املكملة يف حالة األنكطة املوسعة؛البناءات و الب

   من الرسم الوحيد االمجايل على االنتاج خبصوص مكرتيات املعدات و التجهيزات املتعلقة بالنكاط املعتمد  اإلعفاء -
 .من رسم حتويل امللكية للمقتنيات العقارية للمكروع االستمماري، و كذا صناعة منتجات خاضعة للرسمل و املوجهة

 :من االمتيازات التالية هلا احلق يف االستفادة: الستثمارات المنتجة للموادا -(ب-ج
على النكاط الصناعي و التجاري، و الدفع  ضريبةالكلي من الضريبة على األرباح الصناعية و التجارية، ال اإلعفاء -

 سنوات اعتبارا من تاريخ الكروع يف االستغالل؛ (03)اجلزايف ملدة ال تتجاوز 

من الرسم الوحيد االمجايل على االنتاج خبصوص مكرتيات املعدات و التجهيزات املتعلقة بالنكاط املعتمد  اإلعفاء -
 قصد صناعة منتجات خاضعة للرسم؛

 :االمتيازات التالية  ،استفادهتامشلت  :االستثمارات األخرى -(ج-ج
سنوات بداية من سنة الكروع يف  (03)تجاوز ملدة ال تاجلزئي من الضريبة على األرباح الصناعية و التجارية  اإلعفاء -

املستممرة يف املكروع االستمماري، و خالل مدة االعفاء يتعني على من األموال اخلاصة  %20االستغالل يف حدود 
     ، حيث ال ميكن ترحيل ما تبقى منها بدون مربر املكروع اسرتداد كل النفقات الضرورية يف حدود األرباح احملققة

 من أرباح السنوات الالحقة؛و خصمه 

سنوات بداية من  (05)و الدفع اجلزايف ملدة ال تتجاوز  ،على النكاط الصناعي و التجاريضريبة الكلي من ال اإلعفاء -
 سنة الكروع يف استغالل النكاط؛

املوالية النتهاء  سنوات يبدأ سرياهنا من أول جانفي من السنة (00)اجلزئي من الضريبة العقارية ملدة ال تتجاوز اإلعفاء -
 .البناءات و البناءات املكملة يف حالة األنكطة املوسعة

حتفيزية أفضل يف جمال الضرائب و القروض يف  إجراءاتمنح إضافة إىل هذه االمتيازات فقد اقر هذا القانون امكانية    
نتجة ملواد موجهة للتصدير أو عندما عندما تتعلق مكاريعهم بنكاطات م ،إطار قوانني املالية لفائدة املستممرين اخلواص

 3.مسال بالعملة الصعبةأيأيت املستممر بر 

                                                           
1

 .91، مرجع سابق، المادة 66/29الجزائر، القانون رقم  
2

 .62نفس المرجع، المادة   
3

 .95نفس المرجع، المادة   
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بسبب الضمانات و التسهيالت اليت أقرها مقارنة  1كانت إجراءات و امتيازات هذا القانون حمفزة يف نظر البعضو     
 (OSCIP)اخلاص و متابعته و تنسيقه  إنكائه للديوان الوطين لتوجيه االستممار بقوانني االستممار السابقة له، إضافة اىل
 0792-0795أعطت دفعا جديدا لالستممارات اخلاصة، فقد عرفت الفرتة  اليتلالضطالع مبهمة متابعة االستممار و 

و هي نتائج جيدة مقارنة بتلك اليت مت تسجيلها يف  2،مليون دينار جزائري 02957مكروع و بقيمة  3000إعتماد 
 3.مليون دينار جزائري 759بقيمة إمجالية مل تتجاوز فقط و مكروع  906 إعتماد عرفت اليت 0726-0742الفرتة 

بككل و قد أثرت تدابريه  نتظرة من هذا القانون،امللكن ينبغي التذكري أن هذه النتائج هي متواضعة مقارنة باألهداف    
و قد سجل اجمللس االقتصادي  ،ه اخلصوصاجلديدة منها على وج الصغرية و املتوسطةحمدود يف جمال إنكاء املؤسسات 

خالل هذه يف جمال االستممار املنتج  الصغرية و املتوسطةو االجتماعي يف اجلزائر يف تقرير له حول توجهات املؤسسات 
 4:املالحظات التاليةالفرتة 

 ستهالك النهائية؛كطة التقليدية اليت تعوض واردات سلع االاخلاصة أساسا يف فروع األناملؤسسات تركز استممار  -

 يف السابق كتحويل املعادن و الصناعات الصغرية و املتوسطةالتوجه حنو بعض القطاعات اليت أمهلتها املؤسسات  -

 ؛امليكانيكية و الكهربائية

، مع الصغرية و املتوسطةالتطور الضعيف للمقاولة من الباطن رغم كونه أحد اجملاالت املفضلة لنكاط املؤسسات  -
ا جعلها عاجزة عن م ، 0799ىل إ 0745طيلة الفرتة املمتدة من  ل بني القطاعات العمومية و اخلاصةتسجيل انفصا

 .ربط شراكة يف جمال املقاولة من الباطن
تضمن و  0799. 02. 02 يف  23/99رقم  صدر حتت : 0799 لسنة ات الخاصة الوطنيةاالستثمار توجيه قانون  -3

       الوطنية اخلاصة املعرتف بأولويتها مبوجب قوانني التخطيط بالنسبة ملبادئ  حتديدا لكيفيات توجيه االستممارات
فيما يتعلق  له ابقث بعض التعديالت على القانون السحدأو  ،و أهداف و برامج عمل القطاع اخلاص الوطين

قراطيا عرقل كمريا مبادرات إجراءا بريو  عتبارهإب إجراء االعتمادفألغى اليت كانت سببا يف إعاقة االستممار، باجلوانب 
القيد املتعلق باحلد األقصى لقيمة االستممار و شرط اإلقامة باجلزائر، مما مسح للمستممر ئه لغاإاالستممار، فضال عن 

 :و كانت أبرز جماالت هذا القانون هي 5،املقيم باخلارج باالستممار يف اجلزائر بعكس القانون السابق له

يف النكاطات  حدد هذا القانون اجملال املخصص لالستممار اخلاص: ايير تحديد أولوياتهمجال االستثمار و مع -(ا
 6:تستجيب للمعايري التاليةولوية و اليت ة و اخلدمية ذات األالصناعي

       املواد  والوطين عن طريق إنتاج التجهيزات  حتقيق التكامل االقتصادي، و املسامهة يف إحداث مناصب الكغل -
 تعتمد على استخدام املواد األولية و املواد النصف مصنعة و اخلدمات احمللية؛تلك اليت  اصوصخت و اخلدما
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ح الضريبي في الجزائر و أثره على المؤسسة و التحريض االستثماري، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الجزائر، معهد العلوم ناصر مراد، االصال 

 .906، ص 21/22االقتصادية،
2

 .654علي حنيش، مرجع سابق، ص  
3

 .650، ص  نفس المرجع 
4

 .69-66سة لتطوير المؤسسات ص م في الجزائر، مرجع سابق، ص من أجل سيا: الجزائر، المجلس االقتصادي و االجتماعي، مشروع تقرير 

 .25-29شعيب أتشي، مرجع سابق ، ص  -
5

 .906ناصر مراد، االصالح الضريبي في الجزائر و أثره على المؤسسة و التحريض االستثماري، مرجع سابق، ص   
6

 .2تثمارات االقتصادية الخاصة الوطنية، المادة المتعلق بتوجيه االس 6222. 02. 69الصادر في  93/22الجزائر، القانون  
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املسامهة يف ترقية نكاطات املقاولة من الباطن و الصيانة قصد توسيع القدرات االنتاجية الوطنية و إضفاء املزيد من  -
  ؛إحالل الواردات ، والفعالية على أداة االنتاج

    ة الوطنية للتهياة العمرانية بتكجيع انتكار إقامة النكاطات داخل البالد خصوصا يف اهلضاب العليا تنفيذ السياس -
 و املناطق احملرومة؛

حتقيق إقتصاديات معتربة بالعملة الصعبة باستخدام تكنولوجيا و  ،تعباة الكفاءات الوطنية يف جمال التحكم يف التقنيات -
 .وطينأو مهارة مؤكدة اخدم االقتصاد ال

من ممارسة النكاطات املصنفة  الصغرية و املتوسطةغري أن هذا القانون أقصى االستممار اخلاص و بالتايل املؤسسات  
 .إسرتاتيجيةعلى أهنا نكاطات 

فقد ترك القانون سلطة إقرارها االستممار،  من حوافز المتيازات الضريبية و غريهاسبة لنبال:حوافز االستثمار -(ب 
للمؤسسات القائمة املستفيدة من إعفاءات ضريبية مبوجب القانون  منحالية و التنظيمات املعمول هبا، كما لقوانني امل

 1.السابق حق االستفادة من الفرتة املتبقية من اإلعفاءات و التخفيضات و غريها من التسهيالت
و منح  ،0799جانفي  02خ بتار  00/99رقم ال صدر حتت :االقتصادية لمؤسسات العموميةل التوجيهيقانون ال -5

    املؤسسة احلق يف أخذ املبادرة يف التسيري و التعاقد حبرية، و االستقاللية يف ااخاذ القرار مبا يف ذلك قرار 
منح املؤسسات االقتصادية اجلزائرية  وبالتايل ،االستممار، و التحكم يف األمور املالية و املراقبة و تقييم األداء

 :و ذلك من خالل اإلدارية الكخصية املعنوية و

 ؛، و مسامهتهم يف حتديد مستقبل املؤسسة و تطورهاحتفيز املسريين و دفعهم إىل زيادة اإلنتاج و املردودية -(ا

 قرارات و حتمل املسؤولية؛الاستقاللية املؤسسة العمومية يف إصدار  -(ب

 ؛2، و حيسن فاعليتهاأعماهلااهتمام املؤسسة بإدارة األعمال خيول هلا صحة إعادة التكفل ب -(ج

اخلاصة بتطبيقها، و عرفت إنكاء صناديق  اعتمدت االصالحات االقتصادية يف هذه املرحلة على اصدار القوانني لقد    
ري األسهم الصادرة عن املؤسسات العمومية هبدف حتقيق يو شركات املسامهة، مع تويل صناديق املسامهة مهمة تس

لعدم حتقيق هذه الصناديق غري أنه تكرة من طرف الدولة دون تداوهلا يف السوق بني اخلواص، األرباح، و اليت بقيت حم
 .3و إنكاء الكركات القابضة 0773لشنهداف املنتظرة منها مت حلها سنة 

 االختالالتجاء بعد و   ،0770أفريل  06بتاريخ  0770 لسنة 70 /00حتت رقم صدر  :قانون النقد و القرض -6
 : متيز بـو  ،البريوقراطية و منو السوق املوازية و معدل التضخم كارتفاع ،السنوات اليت سبقتهيف  لنظام املايلاليت عرفها ا

حمدثا  ،و إنكاء سلطة نقدية وحيدة و إبعاد اخلزينة عن االئتمان اقتصاد حر حماولة التأسيس جلهاز مصريف يالئم  -(ا
 ؛تطورا على مستوى آليات متويل االقتصادبذلك 

 و شجع كل أشكال الكراكة؛ ،فتح كل أشكال مسامهة رأس املال األجنيب ،مبدأ حرية االستممار األجنيب تكريس -(ب
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 .69، 5المتعلق بتوجيه االستثمارات االقتصادية الخاصة الوطنية، مرجع سابق ، المادتان  6222. 02. 69الصادر في  93/22الجزائر، القانون   
2

 (.6222لسنة  09ج ر ) عمومية االقتصادية، المتعلق بتوجيه المؤسسات ال6222. 06. 69الصادر في   06/22المرسوم التنفيذي رقم  
3

 .25الطيب داودي، مرجع سابق، ص  
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اآلليات األساسية لتنكيط حركة البنوك من خالل فصله بني عملييت األصدار و اإلقراض، ليربز بنك اجلزائر   وضع  –(ج
نوك التجارية كمؤسسات إقراض تتحدد مهمتها مبوجب و تربز الب ،كمؤسسة إصدار و تنظيم و مراقبة مستمرة

 .يف متويل مؤسسات القطاعني العام و اخلاص دون متييز  القانون

جبملة من التكريعات التنظيمية املتممة و املعدلة له ليتناسب مع توجهات هذه املرحلة مت تدعيم قانون القرض و النقد   
 .و هو ما قد يسهم يف هتياة البياة املناسبة لإلستممار1،ككل مباشر و صريحاليت حاولت توجيه االقتصاد حنو االنفتاح ب

 .1991 بعد االصالح الضريبي لسنة الصغيرة و المتوسطةمؤسسات لطار التشريعي لمنظومة ااإل: الفرع الثاني
، و لكوهنا املرحلة طةالصغرية و املتوسكما شهدت تزايد االهتمام مبنظومة املؤسسات   ،املرحلة إصالحا ضريبيا عرفت هذه

اجلزائر  يفاملؤسسات هذه ، كما أهنا الفرتة اليت عرفت سن أول قانون توجيهي لرتقية مل االطار الزماين هلذه الدراسةاليت مت
املؤسسات اليت عرفتها هذه املرحلة ذه املتعلقة هب التكريعاتمن االجياز أهم  ئبك تناولمنذ االستقالل، لذلك سنحاول 

رقية ت اليت صدرت يف هذه الفرتة هبدفهم النصوص التكريعية أمتملت و  .الحقاحتليل و تقييم  حملن على أن تكو 
 :يف الصغرية و املتوسطة استممارات املؤسسات 

     ادرـــــــــــــــالص  75/02رقم ال لـــــحيم الذي عيـــــــاملرسوم التكري قتضىمب صدر :1993 االستثمار لسنة ترقية قانون.أوال
بعض املبادئ املتعلقة باالستممار املعرتف هبا دوليا، إضافة  وفقجل تطوير االستممار ألو جاء  ،0775. 00. 03يف 

 :إىل منح مزايا و ضمانات تكجع على االستممار يف اجلزائر
 :الستممارعملية اإلصدار القانون أهداف حمددة يف يل مبادئ معينة حتكم كان لقد   :مبادئ و أهداف القانون  -1
التهميش إىل توفري البياة التكريعية و التنظيمية املناسبة جلذب االستممار اخلاص بعد  القانونهذا سعى : األهداف -(ا

قيام مؤسساته العمومية بإجناز هذه  عرب القطاع العام لالستممارات املختلفة احتكاريف يل  ،الذي عرفه هذا القطاع
و هو  ،ة مهكت القطاع اخلاص احمللي و ضيقت جمال حركة القطاع اخلاص األجنيباالستممارات وفق إجراءات قانوني

 ما قد يتيح الفرصة لتنمية االستممار يف املؤسسات الصغرية و املتوسطة؛
 :النايمة لالستممار متملت يف املبادئجمموعة من  لقد أقر هذا القانون  :المبادئ -(ب
لي و األجنيب له احلرية يف إجناز أي مكروع استمماري عدا بعض النكاطات فالقطاع اخلاص احمل :الستثماراحرية مبدأ  -

األمر يقتصر على التصريح ف ،و يتم ذلك دون احلاجة إىل إجراءات كمرية و معقدة .االسرتاتيجية اخلاصة بالدولة
 ؛باالستممار لدى الوكالة الوطنية لرتقية و دعم و متابعة االستممار

    العموميني و اخلواص من جهة، و الوطنيني بني املستممرين  امتييز فليس هناك  :ة للمستثمرينالمعاملة المتماثلمبدأ  -
و أجاز للمستممر األجنيب اللجوء إىل سلطات قضائية غري السلطات اجلزائرية عند تعذر .و األجانب من جهة أخرى

 ؛اليت قد حتدث نزاعاتال بكأن احللول التوافقية

                                                           
1

المؤتمر الدولي حول دور القطاع الخاص في التنمية، المعهد : في  –دراسة تطبيقية  –عبد الرحيم شيبي، محمد شكوري، معدل االستثمار الخاص بالجزائر  

 .9002مارس  93-95العربي للتخطيط، بيروت، 
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           لالستممارات املؤهلة من قبل الوكالة الوطنية لرتقية ودعم احلوافز جمموعة من منح:حوافز االستثمار -2
 .طرق هلا الحقاتنوف سو ، االستممار

بياة األعمال املناسبة  توفرييف و احلوافز ممل هذه املبادئ قد تسهم من الناحية النظرية على األقل  هميكن القول أن    
 0775و قد عرفت هذه املرحلة تطورا يف عدد املكاريع املعتمدة بني سنيت  ،ة و املتوسطةالصغري الستممارات املؤسسات 

1.مكروع 50.009 إذ بلغت ،0777و 
 

خ ــــــــــبتاري 00/09 رقمـــــــال تـــدر حتــــــــــص :2111سنة ل الصغيرة و المتوسطة المؤسسات لترقية التوجيهي القانون.ثانيا
   و آليات  الصغرية و املتوسطةلمؤسسات التنظيمي ل االطار القانوين و ددحيأول قانون  ن، ليكو 2000 .02. 20

حتسني حميط االستممار الداخلي  بغية  ،تعاين منهاحلول لإلشكاليات اليت  حياول تقدمي، و يف اجلزائرو أدوات ترقيتها 
 2:لت أهدافه يفلذلك جتو األجنيب املباشر و املسامهة يف حترير املبادرات اخلاصة، 

 :و ذلك من خالل :ترقية االطار التشريعي و التنظيمي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة -1
 ؛هذه املؤسساتاإلطار التكريعي و التنظيمي املالئم لتكريس روح التقاول و تنمية  توفري -(ا

  ؛املؤسساتهذه احلث على وضع أنظمة ضريبية مستقرة و متالئمة مع خصوصيات  -(ب
 .هاو تطوير  الدعم و الدفع الضروريني لرتقيتهاو قانوين يضمن  ،علمي، تقين ،تكجيع بروز حميط اقتصادي -(ج
 :و ذلك عرب:تسهيل استحداث و تنمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة -2
 تكجيع بروز مؤسسات جديدة و توسيع جمال نكاطها؛ -(ا

 ؛هلذه املؤسساتاالستقبال املخصصة  تكجيع األعمال اهلادفة إىل مضاعفة عدد مواقع -(ب

 املؤسسات ضمن حركية التطور و التكيف التكنولوجي؛هذه إدراج تطوير  -(ج

 .ذا القطاعترقية توزيع املعلومة ذات الطابع الصناعي و التجاري و االقتصادي و املهين و التكنولوجي املتعلقة هب -(د

 :و ذلك من خالل: ز مشكالتهامساعدة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في تجاو  -3
داء البنوك يف معاجلة ملفات أحتسني ، و مع احتياجاهتا املتناسبةعلى األدوات واخلدمات املالية املؤسسات تسهيل حصول  -(ا

 ؛ هامتويل

 و حتسني أداءها؛تكجيع تنافسيتها  -(ب

 و التجديد و ثقافة التقاول؛تبين سياسات تكوين و تسيري للموارد البكرية قائمة على تكجيع اإلبداع  -(ج
ترقية الصادرات من خالل  ال سيما:  تحسين مساهمة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في إنعاش النمو االقتصادي -4

 ؛املؤسسات هذه منتجات و خدمات 
مؤسسة صغرية و متوسطة يف خمتلف قطاعات النكاط  400.000كان ينتظر أن يسهم هذا القانون يف إنكاء    
   3.سنوات (00)ماليني منصب شغل على مدى  (04) بتوفريا يسمح و مبقتصادي، اال
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 .الرحيم شيبي، محمد شكوري ، معدل االستثمار الخاص بالجزائر ، مرجع سابقعبد  
 .66المادة  مرجع سابق، القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، 2
3

 .25الطيب داودي، مرجع سابق، ص  

، 6مية المستدامة، مذكرة ماجستير غير منشورة، جامعة سطيف رابح حميدة، إستراتيجيات و تجارب ترقية المؤسسات ص م في دعم النمو و تحقيق التن -

 .21، ص 9066كلية العلوم االقتصادية، 
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و جتلت حماوره ، 2000. 09.  20بتاريخ  00/05صدر مبوجب األمر  :2111 االستثمار لسنة تطوير قانون.ثالثا
 :الرئيسية يف

، و من مث إعادة تككيل 0775ة مراجعىة و معاجلة النقائص اليت عرفها قانون االستممار لسنمتملت يف  :األهداف -1
من خالل حتديده لإلطار العام  و حتسني احمليط اإلداري و القانوين لالستممار اخلاص يف اجلزائر شبكة االستممار

تنكط فيه االستممارات الوطنية و األجنبية املنتجة للسلع و اخلدمات، فضال عن االستممارات املنجزة يف إطار الذي 
  .اصة للمستممرين احملليني و األجانبمنح االمتيازات اخل

 ليكمل إستحداث األنكطة  ،جمال االستممار املستهدف بالرتقيةبتوسيعه متيز هذا القانون  :مجال االستثمار -2
 ،املسامهة العينية أو النقدية يف رأس مال مؤسسة، وإستعادة النكاطات يف إطار اخلوصصة اجلزئية أو الكلية اجلديدة،

اوكلت هلما مهمة  و أساسيتني مها اجمللس الوطين لالستممار و الوكالة الوطنية لتطوير االستممارياتني إنكائه هل مع
 . إجناح السياسات اهلادفة لتنمية االستممار و متابعة و دعم االستممارات املستحدثة

أقر حزمة من  ،مماراتجل تأهيل بياة األعمال يف اجلزائر و جعلها أكمر جاذبية لالستأل :حوافز االستثمار -3
احلوافز يف ،لدور هذه االستممارات الصغرية و املتوسطة يف جذب  لإلسهام ،الضمانات و التسهيالت و االمتيازات

و سنتوقف عند ذلك الحقا عند دراسة و حتليل السياسة  ،الكمري من الصعوبات اليت تواجههاجتاوز  مساعدهتا على
 .انون و ما أفضت اليه من نتائجالضريبية اليت رافقت تطبيق هذا الق
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 .طار المؤسسي و التنظيمياإل: المطلب الثاني 
  يف يف إطار اجلهود اهلادفة لرتقية املؤسسات الصغرية و املتوسطة  إصدارهافضال عن املنظومة التكريعية اليت مت     

عم استممارات هذا القطاع، ميكن االشارة إىل األهم منها لدات احلكومية و املؤسسات من اهليا جمموعة نكاءإ مت، اجلزائر
 :من خالل العنصرين التاليني

 . وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الهيئات الداعمة لها: الفرع األول  -       
 .المتوسطةالصغيرة و الهيئات الحكومية و المؤسسات المتخصصة في دعم و ترقية المؤسسات : الفرع الثاني  -       

  .هيئات الداعمة لهالو ا المؤسسات الصغيرة و المتوسطةوزارة  :الفرع األول
بغية التكفل بككل أفضل مبؤسسات هذا القطاع، مت إنكاء وزارة خاصة به لتضطلع مبهمة ااخاذ التدابري و وضع     

 : ا سنرى فيما يلياآلليات القادرة على تنمية استمماراته، و مت تدعيمها بالعديد من اهلياات كم
  الصغرية  املؤسساتتنمية ب كلفتو   ،كوزارة منتدبة  0770 سنة 1نكاتأ :وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.أوال

عداد النكرات اإلحصائية ملككالت القطاع، إجياد احللول ا ها،و الدعم الالزم لتطوير تقدمي احلوافز ، و املتوسطة
تبين سياسة ترقية للقطاع و جتسيد برنامج التأهيل ، و اسية للمستممرين يف هذا القطاعالالزمة و تقدمي املعلومات األس

 2:ةالتالي يف اجملاالت وزارة الحقا  بصفتها  مهامهاضبط  مت و .ملؤسساتهاالقتصادي 
 :و ذلك من خالل :المؤسسات الناشطة  ترقيةاستحداث المؤسسات الجديدة و  تسهيل -1
 ؛و ترقية املناولة هذه املؤسسات دعم الالزم لتطويرتقدمي احلوافز و ال -(ا

 محاية طاقات املؤسسات والصناعات املوجودة وتطويرها؛ -(ب

 ؛ؤسساتاملذا النوع من ة و املوسعة واملطورة هلاترقية االستممارات املنك -(ج

  .يرهإعداد الدراسات االقتصادية و القانونية املتعلقة برتقية القطاع  و تنظيمه و تطو  -(د
 :عن طريق ااخاذ التدابري اليت تساهم يف: التكفل بمشكالت القطاع -2
 ؛ القطاعؤسسات مترقية وسائل متويل  -(ا

 حتسني فرص االستفادة من العقار املوجه لنكاطات اإلنتاج و اخلدمات؛ -(ب

 .تملؤسساذه اتعزيز القدرة التنافسية هل -(ج
 :يفهذا اجملال يف الوزارة مهام أهم  تمتمل: عالماإل -3
 جتهيز املنظومات اإلعالمية ملتابعة نكاط القطاع و نكر املعلومات االقتصادية؛ -(أ

 تزويد املستممرين باملعلومات الالزمة؛ -(ب

                                                           
1

تحت مسمى وزارة منتدبة مكلفة بالمؤسسات الصغيرة و المتوسط، ثم إلى وزارة المؤسسات و الصناعات الصغيرة و المتوسطة اعتبارا  6226سنة أنشئت  

           ، لتدمج الحقا في وزارة الصناعة 6224زارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعات التقليدية بداية من ، لتتحول الحقا الى و6225من سنة 

 .ثم وزارة الصناعة و المناجم ،  9065في سبتمبر  مية الصناعية و ترقية االستثماروزارة التنثم  و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية االستثمار،
2

 .6و المتضمن تحديد مهام وزارة المؤسسات ص م، المادة   9000. 02. 66المؤرخ في  20/9000ر، المرسوم الجزائ 

  .50، ص مرجع سابق  صالح صالحي، أساليب تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة في االقتصاد الجزائري، -

 .24 - 25الطيب داودي، مرجع سابق، ص  -
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 :و ذلك بااخاذ كل ما من شأنه أن يساهم يف :تمكين القطاع من االنفتاح على محيطه المحلى و األجنبي -4

     الدويل النهوض بالتعاون و  طة و توسيعهاالصغرية و املتوساملؤسسات ة يف جمال إنكاء ترقية إستممارات الكراك -(ا
 و اإلقليمي يف هذا اجملال؛

 واليات و الفضاءات الوسيطة؛تنسيق النكاطات مع ال -(ب

  .للنهوض بالتنمية احملليةالصغرية و املتوسطة ترقية التكاور مع احلركة اجلمعوية للمؤسسات  -(ج
  .نتظر مسامهة فعالة من قبل الوزارة يف توجيه و تأطري و مراقبة و تطوير هذا القطاعيٌ و هبذه املهام كان     
بغية متكني وزارة املؤسسات الصغرية و املتوسطة من   :الهيئات الداعمة لوزارة المؤسات الصغيرة و المتوسطة.ثانيا

 :ياات، متملت  فيما يليو اهلالعديد من املؤسسات اب دت ن، أساالضطالع مبهامها
هو جهاز استكاري يتمتع بالكخصية املعنوية  :المجلس الوطني االستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة -1

     و مجعياهتم املهنية من الصغرية و املتوسطة و االستقالل املايل، يهدف لرتقية احلوار و التكاور بني املؤسسات 
 :طات العمومية من جهة أخرى، و تتممل مهامه يفجهة، و اهلياات و السل

 السلطات و الكركاء االجتماعيني مبا يسمح بإعداد سياسات لتطوير القطاع؛ احلوار الدائم و التكاور بني  ضمان -(ا

 .1تكجيع وترقية إنكاء اجلمعيات املهنية و مجع املعلومات املتعلقة مبنظمات أرباب العمل و اجلمعيات املهنية -(ب

 :و تعد من أهم آليات التكفل باملؤسسات الصغرية و املتوسطة :المشاتل و حاضنات األعمال -2
هي مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي و جتاري تتمتع بالكخصية املعنوية و االستقالل  :أشكالها و تعريفها –( ا

 :كال التاليةو تأخذ األشتتكون من جملس إدارة و مدير و جلنة إعتماد املكاريع،  املايل، 
 ؛لصغرية و املتوسطة الناشطة يف قطاع اخلدماتا ؤسساتبأصحاب امل و هي هيكل دعم يتكفل: المحضنة -

 ؛و هي هيكل دعم يتكفل بأصحاب املكروعات الناشطة يف قطاع الصناعات الصغرية و املهن احلرفية :الورشة -

 2.بحثيتكفل بأصحاب املكاريع املنتمني إىل ميدان ال :المؤسسات نزل -
 :3هتدف إىل حتقيق ما يلي :أهدافها -(ب
 يف احلركية االقتصادية يف مكان تواجدها؛ تهاكارككال تعاون املؤسسة مع حميطها، و متطوير أش -

 ضمان دميومة املؤسسات املرافقة؛دمي الدعم حملدثي املؤسسات اجلدد، و تق ، تكجيع بروز املكاريع املبتكرة -

 .قتصاديالتحول يف املدى املتوسط إىل عامل اسرتاتيجي يف التطور اإلألفضل، و جيع املؤسسات على التنظيم اتك -

 4:الويائف التاليةب قيامها مير عرب هاألهداف إن حتقيق املكاتل :و ظائفها -(ج
 ؛معينة و أصحاب املؤسسات لفرتة زمنيةاستقبال و احتضان و مرافقة املؤسسات حديمة النكأة  -

                                                           
1

المتضمن إنشاء المجلس الوطني االستشاري لترقية المؤسسات ص  9005. 09. 93المؤرخ في  05/20لمرسوم التنفيذي رقم الجزائر، رئاسة الحكومة، ا 

 (99ص  9005لسنة  65ج ر رقم . ) 5م، المادة 
2

ج ر رقم . ) 9مؤسسات، المادة المتضمن القانون األساسي لمشاتل ال 9005. 09. 93المؤرخ في  05/22الجزائر، رئاسة الحكومة، المرسوم التنفيذي رقم  

 (64ص  9005لسنة  65
3

 .5نفس المرجع، المادة  
 .2-4، المواد  نفس المرجع 4

مجلة العلوم االقتصادية و علوم التسيير، جامعة سطيف، : في  صالح صالحي، أساليب تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة في االقتصاد الجزائري، --

   .56، ص  9004، 05و علوم التسيير، العدد كلية العلوم االقتصادية 
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 ؛ؤسسةبككل يتناسب مع طبيعة املكتلة و احتياجات نكاطات امل ؤسساتحاب املتسيري و اجيار احملالت ألص -

 تقدمي اخلدمات املتعلقة بالتوطني اإلداري و التجاري للمؤسسات حديمة النكأة؛ -

و املايل و املساعدة على التدريب  تقدمي اإلرشادات اخلاصة و االستكارات يف امليدان القانوين و احملاسيب و التجاري -
 .ري خالل مرحلة إنضاج املكروعيلق مببادئ و تقنيات التساملتع

 :املؤسسات كالتايل ز من مكاتل جنوضعية ما أقد كانت ل :و ضعية انجاز برامج المشاتل و حصيلتها -(د
 .2006 -2003للفرتة  يف اجلزائر مكاتل املؤسساتبرنامج و ضعية اجناز ( :  02)اجلدول رقم            

 
 املكاريع

 2006 -2000برنامج  2007 – 2003ج برنام
 يف طور االجناز املكاريع املنجزة املكاريع املسجلة

 00 2 00 02 مكاتل املؤسسات
حصائية، صادية و االاجلزائر ، وزارة الصناعة و املؤسسات الصغرية و املتوسطة و ترقية االستممار، املديرية العامة لليقظة االسرتاتيجية و الدراسات االقت: املصدر

 .52، ص 2000،   00نكرية املعلومات االحصائية للمؤسسات ص م ، العدد 
        :التايلاحملتضنة من قبل هذه املكاتل كما هو موضح يف اجلدول  ؤسساتبلغت امل و   

 .2006-2000يف الفرتة  يف اجلزائرحصيلة نكاط  مكاتل املؤسسات ( : 05) اجلدول رقم                
 عدد مناصب الكغل املستحدثة عدد املؤسسات املنكأة ملكاريع احملتضنةعدد ا 

0466 .. 65 10 
0460 05 00 .1. 
046. 37 37 375 
2014 134 104 1.025 

               راسات االقتصادية اجلزائر ، وزارة الصناعة و املؤسسات الصغرية و املتوسطة و ترقية االستممار، املديرية العامة لليقظة االسرتاتيجية و الد: املصدر  
 .52، ص 2000،   00و االحصائية، نكرية املعلومات االحصائية للمؤسسات ص م ، العدد 

، نكرية صادية و االحصائيةاجلزائر ، وزارة الصناعة و املؤسسات الصغرية و املتوسطة و ترقية االستممار، املديرية العامة لليقظة االسرتاتيجية و الدراسات االقت -  
  .29، ص 2002،   22املعلومات االحصائية للمؤسسات ص م ، العدد 

صادية و االحصائية، نكرية اجلزائر ، وزارة الصناعة و املؤسسات الصغرية و املتوسطة و ترقية االستممار، املديرية العامة لليقظة االسرتاتيجية و الدراسات االقت -
 .27، ص 2003، 24نكرية املعلومات االحصائية م ص م، العدد  – .31، ص 2005،  24لعدد املعلومات االحصائية للمؤسسات ص م ، ا

جماالت خمتلفة مست تكنولوجيا االعالم و االتصال، اخلدمات، الصناعة الغذائية، األلياف البصرية  1مشلت املكاريع احملتضنة    
 .بيق الطاقة الكمسيةو نظام حتديد املواقع العاملي، انتاج الالفتات، و الطاقة و تط

 .تؤدي هذه املراكز دور مهم يف بعث املكاريع االستممارية و مرافقتها :مراكز التسهيل -3
تمتع بالكخصية املعنوية و االستقالل املايل، تقوم بإجراءات إنكاء تهي هياات عمومية ذات طابع إداري :  تعريفها –( ا

 2.ه و دعم و مرافقة أصحاب املكاريعاملؤسسات الصغرية و املتوسطة، و إعالم و توجي
 :أهدافها يف حددت  :أهدافها -(ب

                                                           
1

 (.06)راجع الملحق رقم ( الخ...  عنابة، وهران، عرداية، برج بوعريريج) لمعرفة توزيع المشاريع على مشاتل   
2

    كز تسهيل المؤسسات ص م المتضمن تحديد الطبيعة القانونية لمرا 9005. 09. 93المؤرخ في  05/22الجزائر، رئاسة الحكومة، المرسوم التنفيذي رقم  

 (62ص  9005لسنة  65ج ر رقم . ) 9، 6و مهامها و تنظيمها، المادتان 
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توسيعها، و تطوير لتقليص آجال إنكاء املكاريع و  إنكاء شباك يتكيف مع إحتياجات أصحاب املؤسسات و املقاولني، -
 ثقافة التقاول؛

 ؛لدى الوزارة املعنية بالقطاع تسيري امللفات اليت حتظى بدعم الصناديق املنكأة -

خالل توفري جو للتبادل بني تممني البحث و الكفاءات من  وحث أصحاب املكاريع على تطوير التكنولوجيات املستخدمة،  -
 أصحاب املكاريع و مراكز البحث و االستكارة و مؤسسات التكوين و األقطاب التكنولوجية و الصناعية و املالية؛

 ؛الندماج يف االقتصاد الوطين و الدويلعلى ا م وص ت مرافقة املؤسساتطوير النسيج االقتصادي احمللي و  -

 ؛ةو عقلنة إستغالل املوارد املالي هارة، و تممني الكفاءات البكريةترقية تعميم امل -

 .1إنكاء قاعدة معطيات حول الكمافة املكانية لتواجد املؤسسات ص م لنكر األجهزة املساعدة و الداعمة هلا -

 :2أسندت هلا املهام التالية هاحتقيق أهدافتسهيل من لتمكني مراكز ال : وظائفها -(ج
متكينهم من  دراسة امللفات و اإلشراف على متابعتها و جتسيد اهتمام أصحاب املكاريع بتوجيههم حسب مسارهم املهين، و -

 جتاوز العراقيل أثناء مرحلة التأسيس؛

               مات يف جمال االستكارة يف ويائف التسيري مرافقة أصحاب املكاريع يف جمايل التكوين و التسيري، و تقدمي اخلد -
 ؛الصغرية و املتوسطةو التسويق، و كل ما من شأنه دعم املؤسسات 

 .و نكر التكنولوجيا اجلديدة دعم تطوير القدرات التنافسية -

 :يل كالتايلكانت و ضعية اجناز برامج مراكز  التسهلقد   :وضعية انجاز برامج مراكز التسهيل و حصيلتها -(د
 .2006 -2003و ضعية اجناز برنامج مراكز التسهيل للفرتة ( : 06) اجلدول رقم                         
 

 املكاريع
 2006 - 2000   برنامج  2007 –  2003         برنامج          

 يف طور االجناز املكاريع املنجزة املكاريع املسجلة
 6 09 03 55 مراكز التسهيل

صادية و االحصائية، اجلزائر ، وزارة الصناعة و املؤسسات الصغرية و املتوسطة و ترقية االستممار، املديرية العامة لليقظة االسرتاتيجية و الدراسات االقت: املصدر 
 .52، ص 2000،   00نكرية املعلومات االحصائية للمؤسسات ص م ، العدد 

 :املوايليف اجلدول  عرفت الوضعية  املبينة فقد نكاط هذه املراكز حصيلة   أما عن  
 .2006 -2000يف اجلزائر يف الفرتة حصيلة نكاط  مراكز التسهيل ( :  03)اجلدول رقم                          

 د مناصب الكغل املستحدثةعد عدد املؤسسات املنكأة حدد خمططات األعمال املنجزة املرافقني  عدد حاملي املكاريع عدد حاملي املكاريع املستقبلني 

0466 0.706 700 71 645 .14 
0460 0.604 0.490 000 907 6.900 
046. 0.900 6.099 657 .11 0.654 
0460 0..7. 6.7.9 009 179 ..600 

    لليقظة االسرتاتيجية و الدراسات االقتصادية  اجلزائر ، وزارة الصناعة و املؤسسات الصغرية و املتوسطة و ترقية االستممار، املديرية العامة -: املصدر          
  اجلزائر ، وزارة الصناعة و املؤسسات الصغرية و املتوسطة  - ؛55، ص 2000،   00و االحصائية، نكرية املعلومات االحصائية للمؤسسات ص م ، العدد 

         دية و االحصائية، نكرية املعلومات االحصائية للمؤسسات ص م ، العدد و ترقية االستممار، املديرية العامة لليقظة االسرتاتيجية و الدراسات االقتصا
اجلزائر ، وزارة الصناعة و املؤسسات الصغرية و املتوسطة و ترقية االستممار، املديرية العامة لليقظة االسرتاتيجية و الدراسات  -؛ 27 ، ص2002، 22

 .29، ص2003، 24نكرية م ص م ، العدد  -.52 ، ص2005،   26ائية للمؤسسات ص م ، العدد االقتصادية و االحصائية، نكرية املعلومات االحص

                                                           
1

 . 5المتضمن تحديد الطبيعة القانونية لمراكز تسهيل المؤسسات ص م و مهامها و تنظيمها، مرجع سابق ، المادة  05/22المرسوم التنفيذي  
2

 . 4نفس المرجع، المادة  
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عدد حاملي املكايع الذين مت استقباهلم على بلوغ  متملت يف 1فإن حصيلة نكاط مراكز التسهيل ،على معطيات اجلدول ابناء   
 بزيادة قدرها 6.090 استقبال  2002 ت سنةبينما عرف 2005هاية بن 2.329 و 2006سنة  6.525  ه املراكزمستوى هذ

 .حامل مكروع 2.220 أين مت استقبال 2000 مقارنة بسنة 36%
 2.032مرافقة  2002 سنة، بينما شهدت 2005سنة  مكروع 0.633و   2006مكروع سنة  0.253 و متت مرافقة

منصب  5.029 رافقتها، واستحداثاملكاريع اليت مت م من% 59,70يعادل  مؤسسة و هو ما 423 ، و مت إنكاء مكروع
 . 2منصب شغل 2.070 حيث مت استحداث 2005 سنةبمقارنة   %.62.0  قدرهاشغل بزيادة 

ل اخلدمات، البناء و األشغا: اليت متت مرافقتها فقد مشلت العديد من القطاعات منهاخبصوص جماالت اخصص املكاريع  أما  
 .اخل...ت النسيجية، الصناعة التقليدية و احلرف، اخلكبالعمومية، الفالحة، الصيد البحري، الصناعا

 .الصغيرة و المتوسطةصصة في دعم و ترقية المؤسسات الهيئات الحكومية و المؤسسات المتخ: الفرع الثاني    
احلكومية ت العديد من املؤسساالصغرية و املتوسطة اجلزائر يف إطار سياسة دعم و ترقية االستممار يف املؤسسات  نكأتأ       

سياسة التحفيز الضرييب اليت إعتمدهتا اجلزائر لتحفيز و توجيه تناول سياق منها يف  3التطرق إىل البعضثرنا آو قد  .الداعمة
على أن ، هذه اهلياات هبذه السياسةالرتباط دور يف الفصول املوالية من هذا البحث  الصغرية و املتوسطةاالستممار يف املؤسسات 

 :التالية اهليااتعلى تناول  الفرعا هذيف  نقتصر
لمؤسسات تساهم صناديق الضمان بككل كبري يف توفري التمويل البنكي ل :لقروض المصغرةالمشترك لضمان الصندوق .والا

 .، إذ عادة ما حيول بينها و بني هذا التمويل عدم توفرها على ضمانات القروضالصغرية و املتوسطة
للوكالة الوطنية لتسيري  دار من قبل املدير العامت متع بالكخصية املعنوية و االستقالل املايلتة تهو هيا:التعريف بالصندوق -1

 .ضم ممملي املؤسسات املعنيةتالقرض املصغر مبساعدة إدارة 
            همة ضمان خماطر القروض املصغرة، حيث يتكفل بضمان القروض اليت تقدمها البنوك م توىلي :مهام الصندوق -2 

  بتغطية الديون املستحقة  يلتزممع الصندوق يف حدود سقوف التمويل لالستممارات احملددة، و و املؤسسات املالية املنخرطة 
93يف حدود و فوائدها 

4
  .حالة فكل املكروعات أو تعمرهايف  % 

الصغرية و املتوسط يقتضي  الطابع احمللي لنكاط املؤسساتإن :  CALPI لجان دعم و ترقية االستثمارات المحلية.ثانيا
 .، و يف هذا االطار جاء انكاء هذه اللجانضهارت إنكاء هياات حملية تتوىل مهمة تذليل العقبات اليت تع

  .0776 أنكات سنة حملية هي جلان: دعم و ترقية االستثمارات المحليةبلجان التعريف  -1
قامة م  الكايف للمستممرين حول األراضي و املواقع املخصصة إلبتوفري اإلعال مت إنكاء هذه اللجان للتكفل :مهام اللجان -2

 ؤسساتحاب املتقدمي املقررات املتعلقة بتخصيص األراضي ألصو  على قطع أرضية، يف احلصول  هتممساعد ،املكروعات
 .الصغرية و املتوسطة

                                                           
1

تيبازة، وهران،أدرار، برج بوعريريج، اليزي، جيجل، تمنراست، النعامة، تندوف، الجلفة، سيدي )   المختلفةالحصيلة على مراكز التسهيل لمعرفة توزيع  

 (.09)راجع الملحق رقم ( …، بسكرة، البيض، خنشلةبلعباس، البليدة
2

 (02)الملحق رقم 
3

      ب، الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، وكالة ترقية الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبا :الهيئات المعنية هي 

 و دعم االستثمار، و وكالة تطوير االستثمار و الهيئات المكملة لها
4

      ان المشترك للقروض المصغرة المتضمن إحداث صندوق الضم 9004. 06. 99المؤرخ في  04/61الجزائر، رئاسة الحكومة، المرسوم التنفيذي رقم  

 (63ص  9004لسنة  01ج ر رقم . ) 3 -6و تحديد قانونه األساسي، المواد 

   .52، ص  مرجع سابق صالح صالحي، أساليب تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة في االقتصاد الجزائري، --
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سبتمرب  50غاية  ىل إو  0776 ا سنةاللجنة منذ إنكائهلة االستممارات اليت صادقت عليها حصي متملت:حصيلة اللجان -3
 :ممل ما هو موضح يف اجلدول بالوكالة الوطنية للعقار الصناعيين مت تعويضها إ 0777
 .0777-0776للفرتة  CALPIحصيلة االستممارات اليت صادقت عليها  (: 04) اجلدول رقم                    

 مناصب الكغل  (0م )املساحة  (دج64.) قيمة االستممار املكاريع القطاع
 % العدد % القيمة % القيمة النسبة العدد

 04 0.4..60 9 69.047.550 00 69..004.000 9. 0.955 الصناعة
 0 145..0 06 .001.046.71 1 66..05.070 0 550 الفالحة

 66 990... 0,9 7.756.0.5 61 06.755.144 0 6.474 السياحة و الصناعة التقليدية
 65 14.796 0,9 765.105..6 61 00.500.700 60,9 6.004 شغال العموميةالبناء و األ

 7 00.000 6 0.657.009 0 60.640.610 60,9 6.164 جتارة اخلدمات
 69 01.499 1 40.496..65 64 90.755.4.0 00 0.017 اخلدمات

 644 64.1.5. 644 40.100.661. 644 949.601.671 644 404..6 اجملموع
 .207، ص 2002ير للمجلس االقتصادي و االجتماعي، من أجل سياسة لتنمية املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف اجلزائر، تقر : املصدر 

 منصب شغل، فقد أشارت بعض 500.457 و كان ينتظر منها توفري 05.020 ذا كانت املكاريع اليت مت قبوهلا بلغتإ   
 و هو ما ،فقط منصب شغل 04.550 أحدثتمكروعا  690مل يتجاوز إىل أن ما حتقق منها فعال و زاول نكاطه 1الدراسات

 :التالية امهاملاليت اسندت هلا  (ANIF) بالوكالة الوطنية للعقار الصناعي عوضتيككف عجزها عن أداء الدور املنوط هبا، و 
إلنكاء  ن أجل تطهري األراضي و جتميع اإلجراءات الضرورية لدى املصاحل العمومية و اخلاصة م ،هتياة املناطق الصناعية -(ا

 ؛مناطق صناعية

  2.يف متناول املستممرين وجعلها إيصال املعلومات نكر ويتكفل بل ،للمعلومات العقاريةحملي تكوين بنك  -(ب

 . 2003 و قد مت الغاء هذه الوكالة سنة
 .كمريةفرص عمل  ل وفرةطة املعادة ما تستهدف هذه الوكاالت تكجيع األنك : ADSكالة التنمية االجتماعية و  .ثالثا
مبوجب  أنكات ،دارية و املاليةهي هياة ذات طابع خاص تتمتع بالكخصية املعنوية و االستقاللية اإل: التعريف بالوكالة -1

 .0774 جوان 27 املؤرخ يف 74/252 املرسوم التنفيذي
 3:املهام التالية تتوىل الوكالة :مهام الوكالة -2
 نكطة ذات املنفعة االقتصادية و االجتماعية اليت تتضمن استخداما كميفا للعمالة؛ترقية و متويل األ -(ا

ملمارسة بعض أو املواد األولية  من توفري العتاد لتمكينها ،الصغرية و املصغرة عن طريق القروض املصغرة ؤسساتتنمية امل -(ب
    للتقليل من الفقر  ،املنزلية و الصناعات التقليدية لعمل احلر، و تطوير احلرف الصغرية و األعمالل ارف و املهن تكجيعاحل

 .و حتسني مستويات املعيكة

                                                           
 .662، ص 9066المستدامة، مذكرة ماجستير غير منشورة، جامعة تلمسان، كلية العلوم االقتصادية،  أحمد حجاوي، إشكالية تطوير المؤسسات ص م و عالقتها بالتنمية 1
 .9001الملتقى الدولي حول متطلبات تأهيل المؤسسات ص م في الدول العربية، جامعة الشلف، أفريل : بريش السعيد، إشكالية تمويل البنوك للمؤسسات ص م في  2
3

   .52، ص مرجع سابق  مية المشروعات الصغيرة و المتوسطة في االقتصاد الجزائري،صالح صالحي، أساليب تن  
لسنة  40ج ر ) و المتضمن إنشاء وكالة التنمية االجتماعية و تحديد قانونها األساسي 6221. 01. 92المؤرخ في  21/959سوم التنفيذي رالجزائر، رئاسة الحكومة، الم -  

6221.) 

         ة التنمية االجتماعية في تحسين ظروف األسرة الجزائرية؛ رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة باتنة، كلية العلوم االجتماعية مكاك ليلى، دور وكال -

 .32، ص 9066و العلوم االسالمية، 
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 :توسطةمن اآلليات اهلامة يف جمال تنمية االستممار يف املؤسسات الصغرية و امل تعد :بورصات المناولة و الشراكة.رابعا
    عيات ذات منفعة عامة يف احلقل و هي مج ،0770مت إنكاؤها عام : التعريف ببورصات المناولة و الشراكة -1

 .تتكون من املؤسسات العمومية و اخلاصة ، واالقتصادي
 1:حددت مهتمها يف اآليت: مهام بورصات المناولة و الشراكة -2
     ربط العالقات بني عروض ، و ستوى طاقات املناولةملإحصاء الطاقة احلقيقية للمؤسسات الصناعية لغرض إنكاء دليل  -(ا

 لبات املناولة و إنكاء فضاء للوساطة املهنية؛و ط

 تكجيع االستخدام األممل للقدرات االنتاجية للصناعات احمللية؛ -(ب

 ؛الستكارية و املعلومات الالزمة هلاتقدمي املساعدات اسات و تزويدها بالوثائق املناسبة، و إعالم املؤس -(ج

 جيع إنكاء مؤسسات صغرية و متوسطة جديدة يف ميدان املناولة؛بتك ،صناعيلاملسامهة يف أعمال تكميف النسيج ا -(د

 ترقية املناولة و الكراكة على املستوى اجلهوي و الوطين و الدويل؛اللقاءات حول املناولة، و تنظيم امللتقيات و  -(ه

 .متكني املؤسسات اجلزائرية من االشرتاك يف املعارض -(و
جاء إنكاء هذه الوكالة إلحداث التكامل بني خمتلف هياات :الصغيرة و المتوسطةت الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسا.ساخام

         الدعم و ترقية القطاع و إعداده ملواجهة التحديات اليت يفرضها دخول عقد الكراكة مع االحتاد األوريب حيز التنفيذ 
 .و االنضمام املرتقب ملنظمة التجارة العاملية

أساسا إىل  هتدفا ،ي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالكخصية املعنوية و االستقالل املايله: التعريف بالوكالة -1
 .تهاو ترقي تهاتنمياهلادفة ل بآلية قادرة على جتسيد السياسة الوطنيةالصغرية و املتوسطة تزويد قطاع املؤسسات 

 :أسندت هلا املهام التالية :مهام الوكالة -2
      الربنامج الوطين لتأهيلها  تنفيذ، و الصغرية و املتوسطة يجية القطاعية يف جمال ترقية و تطوير املؤسسات تنفيذ االسرتات -(ا

 ؛بهو التنسيق مع اهلياكل املعنية  ،و ضمان متابعته

 تقييم فعالية تطبيق الربامج القطاعية و اقرتاح التعديالت الالزمة؛ -(ب

 يث اإلنكاء، التوقف، و تغيري النكاط؛من ح هذه املؤسساتمتابعة حركية  -(ج

      لقة بنكاطها واستغالهلا، ومجع املعلومات املتعملؤسسات هذا القطاعإجناز دراسات دورية حول التوجهات العامة  -(د
 ؛هلاونكرها، وترقية اخلربة واالستكارة املوجهة 

2.تعاون مع املؤسسات واهلياات املعنيةعالم و االتصال بالاملؤسسات لتكولوجيات اإلهذه ترقية إستعمال  -(ه
 

هتدف ممل هذه الصناديق إىل تسهيل احلصول  :FGAR صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة.ادسسا
على القروض املتوسطة األجل اليت تدخل يف الرتكيب املايل لالستممارات اجملدية، و ذلك من خالل منح الضمان للمؤسسات 

 :ضمانات العينية الالزمة اليت تكرتطها البنوكاليت تفتقر لل

                                                           
   .52-52، ص صالح صالحي، أساليب تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة في االقتصاد الجزائري، مرجع سابق 1

 .926، ص 9004دكتوراة غير منشورة، جامعة الجزائر، كلية العلوم االقتصادية،  –حالة الجزائر  –عثمان لخلف، واقع المؤسسات ص م و سبل دعمها و تنميتها  -
 59ج ر رقم . ) 3المؤسسات ص م  وتنظيمها و سيرها، المادة  المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير 9005. 03. 05المؤرخ في  03/613الجزائر، رئاسة الحكومة، المرسوم التنفيذي رقم  2

 (92ص  9003لسنة 
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تمع بالكخصية املعنوية ت الصغرية و املتوسطةحتت وصاية وزارة املؤسسات تعمل مؤسسة عمومية هو  :التعريف بالصندوق -1
  .تطبيقا للقانون التوجيهي لرتقية املؤسسات الصغرية و املتوسطة اإنكائهمت و االستقالل املايل، 

 :املهام التاليةالصندوق  اذأسندت هل :ندوقمهام الص -2
كاريع والضمانات املطلوبة، وإعداد كل عمل يهدف إىل املصادقة على التدابري املتعلقة برتقية وتدعيم إقرار أهلية امل -(ا

 ؛يف جمال ضمان االستمماراتالصغرية و املتوسطة املؤسسات 

 ؛و جتديد جتهيزاهتا ،ئها، توسعهاإنكا حاالتيف  القطاع ؤسساتمالتدخل يف منح الضمانات لفائدة  -(ب

متابعة املخاطر النامجة عن ضمان املستفيدة من ضمان الصندوق، ضمان االستكارة و املساعدة التقنية لفائدة املؤسسات  -(ج
 ؛هتالفائدمتابعة الربامج اليت تضمنها اهلياات الدولية ت الضمان اخلاصة بكل صيغ التمويل، و الصندوق و تسليم شهادا

وفقا للتكريعات املعمول هبا، و التكفل مبتابعة عمليات حتصيل املستحقات املتنازع  اتسيري املوارد املوضوعة حتت تصرفه -(د
 عليها و متابعة املخاطر النامجة عن منح ضمان الصندوق؛

، و التلقي الدوري و املؤسسات املالية ترقية االتفاقيات املتخصصة اليت تتكفل باملخاطر املالية بني املؤسسات و البنوك -(ه
و ٌخول للصندوق يف هذا االطار طلب  ،للمعلومات املتعلقة بإلتزامات البنوك و املؤسسات املالية اليت متت تغطيتها بضمانة

 أية وثيقة يراها ضرورية، و إاخاذ أي قرار يكون يف مصلحة الصندوق؛

ااخاذ التدابري و التحريات املتعلقة بتقييم أنظمة ، و املؤسساتهذه ترقية و تطوير املكاركة مع املؤسسات اليت تنكط يف إطار  -(و
 .1الضمان املوضوعة

 :فيما يلي جتلت حصيلة هذا الصندوق:حصيلة الصندوق -3

 :عية العامة للملفات املعاجلة من طرف الصندوق يف التايلضمتملت الو  :وضعية الملفات المعالجة -(ا
 .2006-2006الوضعية العامة للملفات املعاجلة من قبل صندوق ضمان قروض م ص م للفرتة ( : 02) قم جلدول ر ا           

 شهادات الضمان   عروض الضمان 
 150 60..6 عدد الضمانات املمنوحة

 90.046.5.9.015 669.706.1.6.444 (دج ) الكلفة االمجالية للمكاريع 
 050.706...0.7. .11..06.01...7 (دج ) قيمة القروض املطلوبة 

 10 .1 (%) املعدل املتوسط للتمويل املطلوب 
 61.006.051.474 .9.000.115.10. (دج ) قيمة الضمانات املمنوحة 

 96 00 (%)  املتوسط للضمان املمنوح املعدل
 00.7.0.675 01.715.091 (دج ) املبلغ املتوسط للضمان 

 00.077 94.070 عدد مناصب الكغل اليت ستنكأ
  األثر حسب الشغل المنشأ

 0.600.904 0.050.150 (دج ) االستممار حسب الكغل 
 69.049..6 007..6.09 (دج ) القرض حسب الكغل 

 175.675 155.407 (دج ) الضمان حسب الكغل 
يجية و الدراسات االقتصادية و االحصائية، نكرية املعلومات ة و ترقية االستممار، املديرية العامة لليقظة االسرتاتيالصناعالتنمية ، وزارة اجلزائر: املصدر   

 .59، ص 2003، 24االحصائية للمؤسسات ص م ، العدد 

                                                           
1

        المتضمن إنشاء صندوق ضمان القروض المؤسسات ص م   9009. 66. 66المؤرخ في  09/525الجزائر، رئاسة الحكومة، المرسوم التنفيذي رقم  

 (64-65ص  9009لسنة  24ج ر رقم . ) 1 - 3و تحديد قانونه األساسي، المادتان 
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 .شهادة 476، أما شهادات الضمان املسلمة فقد بلغت اعرض 0.509عروض  الضمان  بلغت
من طرف الصندوق حبسب  امللفات املعاجلةعرفت : الوضعية العامة للملفات المعالجة حسب طبيعة المشاريع -(ب

 :الوضعية التالية طبيعة االستممار
 . 2006 -2006للفرتة حسب طبيعة االستممار  الوضعية العامة للملفات املعاجلة من قبل صندوق ضمان قروض م ص م( :09) اجلدول رقم 

 المجموع التوسيع  اإلنشاء 
 0.509 224 362 عدد الضمانات املمنوحة

 003.220.450.000 47.539.207.526 64.545.600.424 (دج ) مكاريع الكلفة االمجالية لل
 25.590.645.445 62.692.293.902 23.975.422.930 (دج ) قيمة القروض املطلوبة 

 45 49 34 (%) املعدل املتوسط للتمويل املطلوب 
 53.292.447.465 26.702.502.206 00.590.534.727 (دج ) قيمة الضمانات املمنوحة 

 69 32 60  %)املتوسط للضمان املمنوح املعدل
 24.247.934 52.070.407 07.030.730 (دج ) املبلغ املتوسط للضمان 

 30.626 59.700 00.325 عدد مناصب الكغل اليت ستنكأ
  األثر حسب الشغل المنشأ

 2.272.479 0.292.762 6.004.020 (دج ) االستممار حسب الكغل 
 0.635.962 0.020.256 2.252.620 (دج  )القرض حسب الكغل 

 155.407 460.064 974.764 (دج ) الضمان حسب الكغل 
، املديرية العامة لليقظة االسرتاتيجية و الدراسات االقتصادية و االحصائية، نكرية و املناجمية الصناع النمية ، وزارةاجلزائر : املصدر

 .59، ص 2003،   24، العدد توسطةالصغرية و املاملعلومات االحصائية للمؤسسات 
 .توسيع أنكطتهابقامت  224مؤسسة حديمة النكأة و  362مؤسسة منها  0.509من ضمانات الصندوق  استفاد    

امللفات املعاجلة من طرف الصندوق على القطاعات  توزعت: نشاطلالوضعية العامة للملفات المعالجة حسب قطاع ا -(ج
 :يةالتال بالكيفيةاالقتصادية 

 . 2006 -2006للفرتة  الوضعية العامة للملفات املعاجلة من قبل صندوق ضمان قروض م ص م حسب قطاع النكاط(:07) اجلدول رقم 
 مناصب الكغل (دج ) قيمة الضمان  املكاريع قطاع انكاط  

 (%)  النسبة العدد (%) النسبة املبلغ ( %) النسبة العدد
 16 4.004. 16 10.647.197..06 90 100 الصناعة    

 07 960..6 00 7.099.774.077 00 70. و الري البناء  و األشغال العمومية
 6 9.1 6 00.000.410. 6 60 الفالحة و الصيد البحري    

 66 9.141 61 9.700.905.717 65 000 اخلدمات
 000 30.626 000 53.292.447.245 000 0.509 اجملموع 
ة و ترقية االستممار، املديرية العامة لليقظة االسرتاتيجية و الدراسات االقتصادية و االحصائية، نكرية يالصناع التنمية وزارة اجلزائر ،: املصدر     

  .57، ص 2003،   24املعلومات االحصائية للمؤسسات ص م ، العدد 

 قطاع اخلدمات، %29 ومية، مث قطاع البناء و األشغال العممن املكروعات % 32 ى نسبةحاز قطاع الصناعة عل  
 .1 %0 مث الفالحة و الصيد البحري بنسبة، 07%

                                                           
1

 (.05)توزبع الملفات المعالجة على فروع القطاعات االقتصادية راجع الملحق رقم لالطالع على كيفية   
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اجلغرافية املناطق توزعت امللفات املعاجلة من قبل الصندوق على  :الوضعية العامة للملفات المعالجة حسب المناطق -(د
 :بالكيفية التالية

 . 2006-2006للفرتة  املناطقضمان قروض م ص م حسب  الوضعية العامة للملفات املعاجلة من قبل صندوق(:20) اجلدول رقم   
 (%)النسبة (عامل) عدد مناصب الكغل  (%)النسبة (دج ) قيمة الضمان  (%)النسبة عدد املكاريع املنطقة 

 00 60.0.6 00 191..5.700.99 01 06. الكرق
 01 161..0 01 61.000.705.070 94 197 الوسط
 00 64.059 00 41...7.777.19 04 010 الغرب

 . 6.7.0 0 07...6.057.76 0 90 اجلنوب
 644 94.070 644 .9.000.115.71. 644 60..6 اجملموع الكلي

ة و ترقية االستممار، املديرية العامة لليقظة االسرتاتيجية و الدراسات االقتصادية و االحصائية، نكرية يالصناعالتنمية اجلزائر ، وزارة : املصدر   
 .60، ص 2003،    24 حصائية للمؤسسات ص م ، العدداملعلومات اال

، مث اجلنوب %20الغرب بنسبة  ،%24، الكرق بنسبة %30الوسط بنسبة منطقة تركزت املكروعات املستفيدة يف    
  1.فقط %6بنسبة 
  :(CGCI-PME) صندوق ضمان قروض االستثمارات للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة. سابعا
و هو عبارة عن   ،2006أفريل  07املؤرخ يف  06/056أسس مبوجب املرسوم الرئاسي رقم :وقالتعريف بالصند -1

 %40نسبة بمليار دينار جزائري  20خاضع لالكتتاب بـ مليار دينار جزائري،  50من   ااهلأمسر يتكون شركة ذات أسهم 
ه و الرأمسال املكتتب من سندات غري كون الفرق بني الرأمسال املسموح بتعلى البنوك، و ي %60على اخلزينة و نسبة 

.ة حيوزها الصندوق على ذمة اخلزينةأمكاف
2 

دف ضمان تسديد القروض البنكية اليت تستفيد منها املؤسسات الصغرية و املتوسطة مت إنكائه هب :مهام الصندوق -2
على أن ال  ،أو جتديدها إنكاء جتهيزات املؤسسة أو توسيعها عندلتمويل االستممارات املنتجة للسلع و اخلدمات 
مع استبعاد القروض  املنجزة يف قطاع ،مليون دينار جزائري 30يتجاوز احلد األقصى للقروض القابلة للضمان 

هذا  قبل أن يلغى3،الفالحة و النكاطات التجارية و القروض املوجهة لالستهالك من االستفادة من ضمان الصندوق
 :املخاطر املغطاة مايلي و تكمل 4،ضمان متويل خمتلف قطاعات النكاطول للصندوق حيث خٌ  ،االستمناء الحقا

 عدم تسديد القروض املمنوحة؛ -(ا

 .التسوية أو التصفية القضائية للمقرتض -(ب
بالسبة  %40ديدة و اجلؤسسات املبالنسبة للقروض املتعلقة بإنكاء  %90و حدد مستوى تغطية اخلسارة بنسبة  

 .5لتجهيزاتحلاالت التوسع و جتديد ا

                                                           
1

 (.04)لالطالع على كيفية  توزبع الملفات المعالجة على الواليات راجع الملحق رقم 
2

و المتضمن القانون األساسيلصندوق ضمان قروض استثمارات  9004أفريل  62ي المؤرخ ف 654-04الجزائر، رئاسة الجمهورية، المرسوم الرئاسي رقم  

 (56، ص  9004أفريل  92الصادرة في  92الجريدة الرسمية رقم . ) 1المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، المادة 
3

 . 3،  4نفس المرجع، المادتان   
 40ج ر رقم )   51، المادة 9066لسنة لي ـيـمـكــتـلنالمالية اوـانــقو المتضمن  9066جويلية  62في رخ ؤالمـــ 66 -66م ــقن روــانـــقالجزائر، رئاسة الجمهورية،  4

 (. 69، ص 9066جويلية  90الصادرة في 
5

 . 65مرجع سابق، المادة  654-04المرسوم الرئاسي رقم  
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    :جتلت حصيلة نكاط هذا الصندوق فيما يلي :حصيلة الصندوق -3
  2006-2009ص م للفرتة  للماالستممارات  الوضعية العامة للملفات املعاجلة من قبل صندوق ضمان قروض:(20)اجلدول رقم    

 مناصب الكغل (دج )  اتقيمة الضمان (امللفات) عدد الضمانات السنوات
0440 601 0.707.601.774 0.0.7 
0445 016 9.7.0.406.079 0.664 
0464 900 09.090.016.0.4 - 
0466 0.1 00.990.6.5..11 60.195 
0460 10. 64.000.444.444 5.505 
046. 100 65.945.444.444 0.567 
0460 176 06.9.0.954.444 5.500 

غرية و املتوسطة و ترقية االستممار، املديرية العامة لليقظة االسرتاتيجية و الدراسات االقتصادية و االحصائية، نكرية اجلزائر ، وزارة الصناعة و املؤسسات الص -: املصدر     
 .2003، 2005، 2002، 2000، 2000، 2007، 2009للسنوات  24، و 26، 22، 20، 09، 04،  06د اعداأل املعلومات االحصائية للمؤسسات ص م

 :جغرافيا بالكيفية التاليةتوزعت  و1،تلف القطاعات االقتصاديةو قد مشلت الضمانات خم  
 . 2006-2009للفرتة املناطق ؤسسات  ص م حسب للمالوضعية العامة للملفات املعاجلة من قبل صندوق ضمان قروض االستممارات (:  22)اجلدول رقم 

  2009 2000 2011 2012 2013 2006 

 235 202 226 224 044 46 العدد الوسط
% 56 52 55 54 53 52.2 

 236 253 230 549 224 002 العدد الكرق
% 33 65 66 60 59 52.9 

 002 74 97 002 23 00 العدد الغرب
% 4 06 06 06 03 03 

 42 22 40 23 32 7 العدد اجلنوب
% 3 00 7 00 02 7 

 420 420 425 954 326 094 العدد اجملموع
% 000 000 000 000 000 000 

صادية و االحصائية، نكرية املعلومات اجلزائر ، وزارة الصناعة و املؤسسات الصغرية و املتوسطة و ترقية االستممار، املديرية العامة لليقظة االسرتاتيجية و الدراسات االقت: املصدر 
  . 2015 و ،2002،2005، 2000، 2000، 2007، 2009للسنوات  24، و 26، 25، 22ـ، 20، 09، 04، 06األعداد ،االحصائية للمؤسسات ص م

 ؤسساتاملعدد يف  واضحا جل نقصاالذي س  املستفيدة يف منطقيت الكرق و الوسط يف الوقت  ؤسساتتركزت غالبية امل  
  .املستفيدة يف منطقيت الغرب و احلنوب

 :ت الصغرية و املتوسطةتساهم هذه الصناديق يف متويل استممارات املؤسسا: اديق الوالئية لالستثمارنالصن. اثامن
صندوق  69إنكاء  مت ،2007لسنة  2اليت جاء هبا قانون املالية التكميلي لتدابريل جتسيدا :التعريف بالصناديق -1

يتم متويلها عن طريق الوقف الدوري ملبلغ واحد مليار دينار لكل صندوق يف  ،استممار على مستوى كل الواليات
 ، حساب اخصيص خاص خلزينة الدولة

 :اسندت هلذه الصناديق املهام التالية: مهام الصناديق -2

                                                           
1

 (.03)لملحق رقمتوزبع الضمانات على فروع القطاعات االقتصادية راجع ا لالطالع على كيفية   
2

 44ج ر رقم . )  600، المادة 9002و المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  9002جويلية  92المؤرخ في  06-02الجزائر، رئاسة الجمهورية، األمر رقم  

 (.96ص  9002لسنة 
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مليون مخسني من رأس مال املؤسسة و دون جتاوز  %67املسامهة يف متويل املؤسسات الصغرية و املتوسطة بنسبة ال تتعدى  -(ا
 عدا االستمناءات اليت تسمح هبا وزارة املالية؛ ،دينار جزائري

 .رأمسال احملدود إىل االئتمان املصريف من خالل حتسني هياكلها التمويليةتسهيل وصول املؤسسات ذات ال -(ب

وإعادة هيكلة التمويل يف مجيع األنكطة   ،املؤسسات الراغبة يف التوسع و املؤسسات احلديمة النكأة ،يكمل جمال تدخلها    
مع  ،األسهم و الكركات ذات املسؤولية احملدودة ذات الطبيعة القانونية لكركاتالصغرية و املتوسطة املمارسة يف اطار املؤسسات 

 :و يتم إنتقاء املكاريع املؤهلة لالستفادة من التمويل على أساس ،إستمناء أنكطة التجارة و الفالحة من االستفادة من هذا النظام
 نوعية االدارة؛دة خمطط األعمال و العائد املايل، و جو  -

 .احلفاظ على البياة ، وتنمية االقتصادية احملليةال مناصب الكغل، تعزيز توفرياملسامهة يف  -
 :مت تأسيسها على املستوى احمللي :رة و المتوسطة و ترقية االستثمارالمديريات الوالئية للصناعة و المؤسسات الصغي.تاسعا
لتتوىل إدارة   ،2000نة سمت إنكاؤها يف سياق إعادة اهليكلة اليت عرفتها الوزارة املكرفة على القطاع : التعريف بالمديريات -1

 .كل ما يتعلق بسياسة تنمية املؤسسات الصغرية و املتوسطة على مستوى كل والية
 1:املهام التالية أوكلت هلذه املديريات: مهام المديريات -2 
 متابعة التدابري القانونية و التنظيمية املتعلقة بالتقييس و القياسة القانونية و األمن الصناعي؛ -(ا

شأنه قرتاح ما من ان التنافسية الصناعية و االبتكار، و حتقيق عملياهتا يف ميداعلى اعدة مؤسسات القطاع الصناعي مس -(ب
 تطوير النسيج الصناعي و ترقية االستممار؛على احملافظة 

 اصة بالنكاطات الصناعية؛خللعمل على مجع و نكر املعلومات اامتابعة تسيري مسامهات الدولة، و  -(ج

 2:من خالل الصغرية و املتوسطةاملتعلقة باملؤسسات نفيذ االسرتاتيجيات و برامج العمليات ت -(د
 و تقييم أثرها و تقدمي حصيلة نكاطاهتا؛ ،املسامهة يف تنفيذ اسرتاتيجيات و برامج العمل للقطاع -

 دراسة و اقرتاح التدابري الداعمة و املكجعة إلنكاء املؤسسات ؛ -

 ؛القطاعؤسسات ممن خالل التواصل مع  وية املهنية و الفضاءات الوسيطة و املؤسساتدعم أنكطة احلركة اجلمع -

 .األجنبية ال سيما يف ميدان املناولةقية الكراكة الوطنية و تر  از و حتيني خارطة متوقع املؤسسات، واملسامهة يف إجن -
عات االقتصادية بأشكاله املختلفة يف خمتلف قصد تقدمي الدعم للمكرو من هياات و له ما سبقت االشارة  باإلضافة إىل     

الصندوق اخلاص بتخفيض الفوائد، الصندوق الوطين  العديد من صناديق الدعم من أبرزهاإنكاء  متالقطاعات و األنكطة، 
لتنافسية للتنظيم و التنمية الفالحية، الصندوق الوطين لتطوير الصيد و تربية املائيات، صندوق دعم االستممار، صندوق ترقية ا

          الصناعية، صندوق الكراكة، الصندوق الوطين للتهياة العمرانية، الصندوق اخلاص باستصالح األراضي عن طريق 
 3.االمتياز، الصندوق الوطين لدعم القرض املصغر، و غريها من الصناديق األخرى

                                                           
1

اء المديرية الوالئية للصناعة و المؤسسات ص م و ترقية و المتضمن إنش 9066. 06. 93المؤرخ في  62-66الجزائر، رئاسة الحكومة، المرسوم التنفيذي  

 (.94ص  9066لسنة  3ج ر رقم . ) 9االستثمار، المادة 
2

 (.93ص  9066لسنة  3ج ر رقم . ) 2نفس المرجع، المادة  
3

   .52، ص مرجع سابق صالح صالحي، أساليب تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة في االقتصاد الجزائري، 

 .929، مرجع سابق، ص –حالة الجزائر  –مان لخلف، واقع المؤسسات ص م و سبل دعمها و تنميتها عث -
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  .برامج و سياسات الدعم و التأهيل : لمطلب الثالثا

الربنامج  بينهامن  ،اهلادفة لدعم و تأهيل املؤسسات الصغرية و املتوسطة  العديد من الربامج سياستهاإطار يف  رسطرت اجلزائ 
متت يف إطار التعاون اليت ربامج الإضافة إىل  ،و برنامج تأهيل املؤسسات الصناعية املتوسطة الصغرية والوطين لتأهيل املؤسسات 

 :نيالتالي ين، وهو ما سنتناوله من خالل العنصر ريبمع االحتاد األو  ابرامج ميد مملالدويل 
 رنامج الوطني لتأهيل المؤسسات؛الب: الفرع األول -          

 . برامج التعاون الدولي: الفرع الثاني -           
 .المؤسسات الصغيرة و المتوسطةرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الب :الفرع األول

  كانت تعرتض النمو الطبيعي للمؤسسات الصغرية و املتوسطة كان من الضروري إعداد برنامج   أمام تعدد العقبات اليت    
 .تأهيل، يتضمن اآلليات األساسية اليت متكن هذه املؤسسات من مواجهة املككالت الكمرية اليت تعرتضها

د هذا الربنامج لتمكني مؤسسات القطاع حاولت الوزارة املكلفة بالقطاع إعدا : و مجال تطبيقه وأهدافه تقديم البرنامج.أوال
للوزارات و اهلياات األخرى  من مواحهة ما يعرتضها من عقبات، و قد مت ذلك يف يل تواجد العديد من الربامج القطاعية

 :املكلفة برتقية املنظومة املؤسسية االقتصادية
و متتد مبرحلة التكييف  منهمااملرحلة األوىل  تدعىتني، سنة و ينفذ على مرحل (02)ميتد هذا الربنامج لفرتة : تقديم البرنامج -0

 ؛على مدى سبع سنواتو متتد مرحلة ضبط كبينما تكون املرحلة المانية   ،خلمس سنوات
 :متملت األهداف املأمول حتقيقها من هذا الربنامج يف: أهداف البرنامج -2
و االلتزام  ،التسيري و اإلدارة خالل إعتماد أحدث الطرق يف جمالمن  الصغرية و املتوسطةتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات  -(ا

 باملواصفات و املقاييس الدولية املتعلقة بالنوعية؛

 ؛الصغرية و املتوسطةضمان إستمرار و تطوير منظومة املؤسسات  -(ب

 1.العمالة املويفة و التخفيف من البطالةاحلفاظ على  -(ج
 :املؤسسة و حميطها معا مشلتتطبيق هذا الربنامج جماالت  :مجال تطبيق البرنامج -5
سائل االنتاج املتقادمة و طرائق االنتاج و  ،دارةحتديث امناط التسيري و اإل متس :مجاالت التأهيل على مستوى المؤسسة -(ا

 ؛مبحيطها اخلارجيبالقضايا االقتصادية للمؤسسة أو  منها تعلقما سواء هلا املستخدمة، و إتاحة اإلعالم االقتصادي الالزم 

لتكون أكمر  ،تكمل التحوالت الالزم إحداثها على مكونات حميط املؤسسة :مجاالت التأهيل على مستوى المحيط -(ب
اإلداري و التنظيمي، العقاري، املايل  احمليط القانوين،: ذه املكونات يفتجلى أبرز هيو  ،مالءمة لنموها و تطورها و استمرارها

 .الضرييبو شبه  الضرييبط و املصريف، و احملي
 2:أسندت مهمة تطبيق هذا الربنامج اىل جمموعة من اهلياات أمهها:هيئات تنفيذ البرنامج.اتيثا

                                                           
 . 9، ص 9009وزارة المؤسسات و الصناعات الصغيرة و المتوسطة، برنامج تأهيل المؤسسات، جانفي  1

مجلة العلوم االقتصادية و علوم التسيير، جامعة سطيف، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير، : في  صالح صالحي، أساليب تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة في االقتصاد الجزائري،  -   

   .46، ص  9004، 05العدد 
 ..506حالة الجزائر ، مرجع سابق، ص  –عثمان لخلف، واقع المؤسسات ص م و سبل دعمها و تنميتها  -
 . 9ة، برنامج تأهيل المؤسسات، مرجع سابق، ص وزارة المؤسسات و الصناعات الصغيرة و المتوسط 2

   .45-49، ص  صالح صالحي، أساليب تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة في االقتصاد الجزائري، مرجع سابق  -

 .509، مرجع سابق، ص –حالة الجزائر  –عثمان لخلف، واقع المؤسسات ص م و سبل دعمها و تنميتها  -
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 :كل األطراف اليت ميكنها االسهام يف تأهيل املؤسساتو هو فضاء  يلتقي فيه  : لصندوق الوطني للتاهيلا -1
         و ممملي غرف التجارة الصغرية و املتوسطة ملعنية بقطاع املؤسسات يتكون من ممملي الوزارات ا:التعريف بالصندوق -(ا

 ؛الصغرية و املتوسطةو الصناعة و احلرف الفالحية و أرباب العمل و النقابات حتت إشراف وزير املؤسسات 
 :باملهام التاليةالصندوق يضطلع  :مهام الصندوق -(ب
 وضع السياسة العامة لتأهيل املؤسسات؛ -

 اإلعانات املقدمة يف إطار اتفاق الكراكة مع االحتاد األوريب؛ تسيري -

 تقدمي اإلعانات املتعلقة بالتأهيل على ضوء قرارات التأهيل الصادرة عن اللجان اجلهوية للقيادة؛ -

 اإلشراف و املتابعة ألنكطة و أعمال اللجان اجلهوية؛ -

 .املكاركة يف متويل عمليات التأهيل التكنولوجي -
 :ترتكز وييفتها على اجلوانب التقنية :الجهوية للقيادةاللجان  -2
 تؤهلهم إلاخاذ قرار يتتقنية تتكون من خرباء و متخصصني هلم القدرة الفنية و املهنية ال هي هياات :التعريف باللجان -(ا

 .ل الوالياتمناطق جهوية تضم ك(00)و تتكون من مكتب التسهيالت و التدعيم، مكتب التأهيل، وتتوزع على ،التأهيل
       لتأهيل و حتديد أفضل طرق تتوىل هذه اللجان مساعدة املؤسسات يف جمال إعداد خمططات ا:مهام اللجان -(ب

 .تقدمي قرارات التأهيلالتمويل، و 
 مؤسسة صغرية و متوسطة يف 20.000 مليار دينار جزائري هبدف تأهيل 593 مبلغ يفوق برصدم هذا الربنامج يدعمت ت   

 .2006-2007 ةالفرت 
 .برامج التعاون الدولي: الفرع الثاني

من مسايرة التطورات العاملية كان البد من حماولة االستفادة من التجارب و املساعدة الصغرية و املتوسطة قصد متكني املؤسسات  
  :امج التعاون مع االحتاد األوريببر  يف هذا االطار هي تالدولية يف حتيق ذلك من خالل الكراكة الدولية، و أبرز الربامج اليت مت

انصب حول التأهيل التنافسي هلذه  : (PME 1) الصغيرة و المتوسطةبرنامج ميدا لدعم و تأهيل المؤسسات .أوال
 :اتاملؤسس

مت التعاون يف إطار هذا الربنامج من خالل إبرام إتفاق مع االحتاد األوريب يهدف إىل رفع القدرة :التعريف بالبرنامج -1
مسامهة  تمليون يورو، متمل 42.7و رصدت هلذا الربنامج ميزانية مببلغ  اجلزائريةالصغرية و املتوسطة تنافسية للمؤسسات ال

  1.مليون يورو 32 بلغفيها مباالحتاد األوريب 
املتوسطة الصغرية و حتسني مستوى القدرة التنافسية للمؤسسات  هو ذا الربنامجهلكان اهلدف الرئيس  :أهداف البرنامج -2

عرب حتقيق األهداف  يتحقق ذلك على أن ، بغية الرفع من مسامهتها يف التنمية االقتصادية و االجتماعية ،اجلزائرية اخلاصة
 :الفرعية التالية

ذلك لضمان فعالية ن و االستكارة و املعلومات و غري اجلزائرية يف جمال التكويالصغرية و املتوسطة حتسني قدرات املؤسسات  -(ا
 اقتصاد السوق؛إندماجها يف 

                                                           
1

 .641، ص 9066، 2مجلة الباحث، جامعة ورقلة، العدد : ، في...اسة تأهيل المؤسسات ص م في الجزائر سهام عبد الكريم، سي 
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ألصحاب املؤسسات و خمتلف  الصغرية و املتوسطةحتسني طرق احلصول على املعلومات املتعلقة بقطاع املؤسسات  -(ب
 ؛املتعاملني االقتصاديني يف القطاعني العام و اخلاص

 .1تهاو متابع هاهيل هياكل دعمإعادة تأاجلزائرية، و  الصغرية و املتوسطةتغطية االحتياجات املالية للمؤسسات  -(ج
         مؤسسة صغرية  493 تقدمتهناية الربنامج،  عقب 2002 حبسب التقرير الصادر يف ديسمرب :حصيلة البرنامج -3

  و هو ما ميمل دخول الفعلي ضمن إجراءات التأهيل،منها فقط من ال 663 االنضمام للربنامج، متكنتطلب متوسطة ب و
رجعت األسباب الرئيسية لتوقف باقي املؤسسات عن أٌ و  .نامجرب اغبة يف االستفادة من السسات الر من إمجايل املؤ  43%

ىل الصعوبات املالية و سوء إيف املتابعة، إضافة  مواصلة إجراءات االستفادة من الربنامج إىل تردد مسؤويل هذه املؤسسات
 2.تنظيم هذه املؤسسات و عدم شفافية التسيري

جاء هذا  : (PME 2 )بتكنولوجيا المعلومات و االتصال  حكمو الت الصغيرة و المتوسطةعم المؤسسات برنامج د.ثانيا
 (. PME 1)الربنامج لدعم املكاسب اليت حققها برنامج 

          هبدف تقدمي الدعم املباشر للمؤسسات الصغرية و املتوسطة  (PME 1 ) متدادا لربنامجاجاء :التعريف بالبرنامج -1
رساء إ عربساعدهتا و مرافقتها على تكميف إستعمال تكنولوجيا اإلعالم و االتصال، إضافة إىل دعم النوعية يف إنتاجها و م

نظام اجلودة و القياسة على مستوى تلك املؤسسات، مبا يتيح هلا االستفادة من االتفاقيات الدولية ال سيما تلك املربمة مع 
نه عرف تأخرا يف جتسيده، حيث انطلق أغري   ،2000 -2009 ي هذا الربنامج الفرتةأن يغط اسطر كان م .االحتاد األوريب
 3.مليون يورو 60منه حصة املفوضية األوربية  مملتمليون يورو  66 غالفا ماليا قدرهو خصص له  2007 فعليا يف ماي

 :جتلت أهداف هذا الربنامج فيما يلي:أهداف البرنامج -2
 تسيريها؛ من خالل إدماج تكنولوجيا املعلومات و االتصال يف الصغرية و املتوسطةت حتسني تنافسية املؤسسا -(ا

4.(الربيد و تكنولوجيا اإلعالم و االتصال ، واملؤسسات ص م تاوزار )ملرافقة من طرف اجلهات املعنية التنسيق و ا -(ب
 

 :هي جماالت خبصوص النكاطات اليت يغطيها الربنامج فقد مشلت ثالثة :مجاالت البرنامج -3
      ارسات و أساليب التسيري احلديمة، تقدمي الدعم مممن خالل نقل  ،الصغرية و املتوسطةالدعم املباشر للمؤسسات  -(ا

 اإلبداع و اليقظة التكنولوجية؛و دعم إرساء أنظمة  ،التقين

      وزارة الربيد و تكنولوجيا اإلعالم وزارة الصناعة و املؤسسات الصغرية و املتوسطة، الدعم املؤسسايت من خالل دعم  -(ب
 ؛الصغرية و املتوسطةو االتصال، و دعم هايات تطوير املؤسسات 

      الصغرية توعية مسيريي املؤسسات و دعم اجلودة من خالل توحيد املقاييس، إصدار شهادات االعتماد و التقييس،  -(ج
5.مبتطلبات اجلودة و املتوسطة

 

                                                           
1

 .503مرجع سابق ، ص  –حالة الجزائر  –عثمان لخلف، واقع المؤسسات ص م و سبل دعمها و تنميتها  

 .606رابح حميدة، مرجع سابق، ص  -
2
 Programme d’appui aux pme/pmi : des résultats et une expérience a transmettre, rapport final :Euro dévloppement 

pme,  Ministère de la pme et de l’artisanat, Algérie, décembre 2007, p 27. 
3
 Programme d’appui aux pme/pmi et à la maitrise des TIC ( PME II ), dossier de presse, atelier de visibilité, Hotel El 

djazair, Algérie, 24.02.2010. 
4

 .642سهام عبد الكريم، مرجع سابق، ص   
5
 Programme d’appui aux pme/pmi et à la maitrise des TIC ( PME II ),op-cit , p 5-7. 
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تركيزه على الدعم التقين هو هذا الربنامج عن برامج التعاون السابقة  ميزما : ات تنفيذهءو إجرا خصوصيات البرنامج – 6
   املؤسسات بتقدمي طلبات  ادية أكمر من الدعم املادي و املايل، إضافة إىل أنه بدال من قيامغري ااملو االستممارات 

الربنامج حىت قبل ستفادة بككل دائم من الدعم املقدم من ، فإنه مت حتديد عينة من املؤسسات القادرة على االاالنضمام
، لذلك ليتم تعميمه على مؤسسات أخرى يف مراحل الحقة ،ميكن مالحظة النتائج احملققة بوضوح و هذا كمرحلة أوىل

 1:عرفت انطالقة الربنامج االجراءات التنفيذية التالية
 :مليات التاليةمن خالل الع: دعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة -(ا

 ؛حتديد معايري إختيار املؤسسات املعنية بالربنامج -

 مؤسسة لتنفيذ الربنامج؛ 000 منها أختريتمؤسسة، مث  200 حتديد أكمر من -

 دراسات حتديد احتياجات املؤسسات من أجل إعداد مكاريع املرافقة و الدعم؛ -

 .ات الصغرية و املتوسطةمليون يورو إلنكاء مركز للخربة للمؤسس 00,3 ـب إطالق مناقصة -
 :من خالل إطالق عمليات اخلربة يف اجملاالت التالية :الدعم المؤسساتي -(ب
 إسرتاتيجية تطوير املناولة؛، و برنامج إنكاء املراكز التقنية الصناعية -

 .آليات التمويل و صناديق الضمانجلزائر اإللكرتونية، و برنامج إسرتاتيجية ا -

 :يف هذا اجملالحيث مت  :دعم الجودة -(ج
، اهلياة اجلزائرية لإلعتماد، املعهد الصغرية و املتوسطةإعداد مكاريع حمددة و خاصة لدعم وزارة الصناعة و املؤسسات  -

 الديوان الوطين للقياسة القانونية؛و اجلزائري للتقييس، 

 ؛(ISO 17020، و ISO 17025)  االعتماداختيار هياات تقييم املطابقة املستفيدة من دعم إعداد إجراءات  -

 هياة لتقييم املطابقة مبسامهة هياات اجلودة لتحديد املستفيدين من الربنامج؛ 002 إعداد قائمة أولية تضم -

 .مليون يورو من أجل الدعم التقين للجودة إعداد سوق اخلدمات بـسبعة -
 :هذا الربنامج هو ميزما     
 ة أكمر من تركيزه على الدعم املادي و املايل؛الرتكيز على الدعم التقين و االستممارات الالمادي -

حتديد عينة من خبالف الربامج السابقة أين كانت تتوجه اليها املؤسسات بطلبات االنضمام، فإن هذا الربامج إعتمد على  -
 ، و هذا كمرحلة أوىل ليتمبوضوح ااملؤسسات القادرة على االستفادة بككل دائم من الدعم حىت ميكن مالحظة نتائجه

 ؛تعميمه الحقا على مؤسسات أخرى

و متكينها من  ،استناده على مقاربة شاملة و مفصلة الحتياجات املؤسسة و دعمها على مواكبة التطورات يف خمتلف اجملاالت -
التحكم يف استعمال تكنولوجيا املعلومات و االتصال، فضال عن دعم احمليط الذي تنكط فيه و دعم اجلودة على مستوى هذه 

 .ساتاملؤس

                                                           
1
 Programme d’appui aux pme/pmi et à la maitrise des TIC ( PME II ),op-cit, p 2-3. 
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  .خالصة الفصل
 غالب االحيان، التعريف املوحد للمؤسسات الصغرية و املتوسطة ألسباب موضوعية يف بكأناالتفاق  صلحيمل إن    

االقتصاديات املتقدمة  ارتكازعتماد و او ذلك ما يرتمجه  ،هلافإن ما حظي باإلمجاع هو الوزن االقتصادي و االجتماعي 
اقتصاديات الدول النامية بسبب ما متلكه من تطوير اء اليت ترى فيها البديل األنسب ل، األمر الذي دعم األر عليها

  :مقومات و خصائص أبرزها
 تعرفالدول اليت  ال سيمافرص العمل توفري ناجعة يف  وسيلة هااعتمادها على الكمافة العمالية يف نكاطها جيعل -

 ؛و قلة رؤوس األموالمعدالت البطالة  ا يفارتفاع

  ؛يلة الكتساب اخلربة اإلنتاجية حيث تسمح حبدوث منو متوازن للمؤسسات بالتوازي مع النمو الصناعيهي وس -

  ؛دول الناميةهي الصفة الغالبة على أسواق ال و تتالءم مع خصائص السوق الصغري احلجم -

 ؛املقاولة من الباطناملؤسسات ميمل وسيلة لدعم املؤسسات الكبرية عن طريق عمليات اإلسناد و هذه توفر شبكة من  -

  ؛وسيلة لتوطني األنكطة اإلنتاجية يف املناطق املختلفة اليت قد تكون نواة للمنتجات التصديرية -

 . القطاع غري املنظم يف االقتصاد الوطين املنظم أو الرمسي و لعائليأحد وسائل إدماج القطاع ا -

  .تصـادية  لتحريك  النمـو االقتصـاديالقائمني على السياسة  االق رهانها من جعلتهذه اخلصائص     
توجه العاملي احلايل  الذي ال مبا يالئماالقتصاد اجلزائري  أهيللتجاء االهتمام هبذا القطاع يف اجلزائر كمحاولة و قد     

اليت  الدوليةالتحوالت  تكييفه مع التطورات اإلقليمية و حماولة ، وة يف حتقيق النمو االقتصادياألداة األكمر جناع هايعترب 
 أصبحت تداعياهتا على االقتصاد اجلزائري تستدعي ضرورة تطوير وترقية الكبكة املؤسسية الصغرية و املتوسطة هبدف

جتنيب االقتصاد الوطين خماطر التحول إىل جمرد سوق لتوزيع ، التقليل من االنعكاسات السلبية هلذه التغريات و التطورات
املؤسسات  حتفيز التواجد االستمماري اإلنتاجي للمؤسسات األجنبية لدورو  ،طورةسلع و خدمات االقتصاديات املت

 مستهدفاكانت من التكريعات و   بكمري خ صتلذا . املتوسطة يف ترقية عمليات اإلسناد و املقاولة من الباطن الصغرية و
 .و السياساتربامج الياات و اهللكمري من ا بالرتقية من قبل



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الفصل الثاني  
توجيه و ترشيد    في التعريف بالسياسة الضريبية و دورها

 .السياسة االقتصادية للدولة
 



 .لسياسة االقتصادية للدولةترشيد او  جيهتو  و دورها في السياسة الضريبيةالتعريف ب: ي الفصل الثان

17 

 

 .تمهيد

        توصفكانت  الضريبة يف بادئ األمر كوسيلة لتوفري األموال الالزمة لتغطية النفقات العامة و ظهرت       
ادية اليت ــــــــالقرارات االقتص التصرفات و فرضها أي أثر على النشاط االقتصادي وعلى ال يرتتب  و من مث ،باحلياد

على الرغم الفكر التقليدي  ةاديفرتة س خاللنظريا  مذهب احلياد الضرييب سادقد و   ؤسسات،و امل رادــــــــــــــيتخذها األف
 . السياسية االجتماعية و لكل ضريبة آثارها االقتصادية و ألن ،من الصعب حتقيقهالناحية العملية  من أنه من

وسائل النشاط االقتصادي بكل املايل بات من الضروري تدخل الدولة يف ال مع تطور الفكر االقتصادي و لكن  
دورها من جمرد أداة  ولحت يف هذا اتجمالاستخدام الضريبة إمكانية  من التأكدمع  و ،دوات لتققي  أهدا  اتجمتمعاألو 
توجيه هبذا الدور التقليدي فضال عن املسامهة يف  تضطلعأداة إىل الالزمة لتغطية النفقات العامة  ملوارد املاليةاتأمني ل

ما هلا من تأثري   نتيجة ،السياسية االجتماعية و االقتصادية و بالشكل الذي حيق  أهدافها ،االقتصادية للدولة السياسة
       سلوك املستهلكني  ،الثروة على توزيع الدخل و فللضريبة أثر ،االقتصادية و االجتماعية و السياسية على املتغريات

متغريات النشاط  أطوار التقلبات االقتصادية وعلى و  ،حركة رؤوس األموال ،وارد االقتصاديةامل استخدامات ،املنتجني و
 . قتصادياال
 :حث التاليةلمبال يف هذا الفصل  سو  نتعرض لذا   

 .ماهية السياسة الضريبية: المبحث األول  -

 .أهداف السياسة الضريبية: المبحث الثاني  -

 .ة و أثرها على استخدامها محلياالتحديات الدولية للسياسة الضريبي: المبحث الثالث -

 
 
 
 
 

   
 
 
 



 .لسياسة االقتصادية للدولةترشيد او  جيهتو  و دورها في السياسة الضريبيةالتعريف ب: ي الفصل الثان

17 

 

 .ماهية السياسة الضريبية: المبحث األول 
اليت ميكن للدولة توظيفها لتققي  أهدافها يف اتجماالت سياسة االقتصادية لالسياسة الضريبية هي فرع من فروع ا  

 :نيالتالي يناحملور  خاللسو  نتناوله من  ما ذلكو  ،و قواعدها ،مميزاهتا، لسياسة مبفاهيمهااهذه تتميز و املختلفة، 
 ؛السياسة الضريبية و مميزات و قواعد مفهوم: المطلب األول  -

 .الضريبيةمؤشرات كفاءة السياسة  :المطلب الثاني -
 .السياسة الضريبية و قواعد مميزات و مفهوم: المطلب األول 

تلك السياسة اليت مبوجبها تستعمل احلكومة برامج "  بأهنا عر أحد شقي السياسة املالية اليت ت   الضريبيةالسياسة  تعد    
هلا املالية  فالسياسة ،1"التوظيف اإلنتاج و نفقاهتا وإيراداهتا إلنتاج اآلثار املرغوبة وجتنب اآلثار غري املرغوبة على الدخل و

سنقاول ، و اليت أحد مكوناهتا يبيةلضر تعترب السياسة االيت ، وش  ميثل السياسة اإليرادية و االنفاقيةش  ميثل السياسة 
   :ينيالتال ينصر نالعالتعريف هبا من خالل 

 ؛مفهوم السياسة الضريبية: الفرع األول -

 .خصائص و قواعد السياسة الضريبية: الفرع الثاني -
 .مفهوم السياسة الضريبية: الفرع األول

باجلانب االجرائي و التقين للضريبة فقط، يف  هابعضو قد ارتبط  ،بالسياسة الضريبيةتعددت التعاريف املرتبطة لقد     
حني ربط البعض منها مفهوم هذه السياسة بالنظام أو املذهب االقتصادي املطب  و وضعه و ظروفه، و على هذا 

 : األساس سو  نتعرض لعدد من التعاريف من خالل جمموعتني رئيسيتني مها
 ذات الطبيعة ة على أهنا جمموعة من التدابرييالضريبالسياسة نظرت إىل  :ةالتقني للضريبتعاريف المرتبطة بالجانب لا.أوال

التقنية متكن الدولة من تأمني املوارد املالية الالزمة لتققي  اهدافها االقتصادية و االجتماعية، مع جتاهل تأثريات طبيعة 
 :، و من بني هذه التعاريفالظام االقتصادي على هذه التدابري

هي تلك الطريقة املتخذة يف إدارة التنظيم الضرييب للقصول على املبالغ املالية الالزمة لتغطية  ":ولالتعريف األ -1
      اإلنتاج  جتنب اآلثار غري املرغوبة على الدخل و النفقات العامة للدولة، كي تتمكن من حتقي  اآلثار املرغوبة و

 ؛2"التوظيف و

ليت ختططها احلكومة وتنفذها عن عمد مستخدمة فيها كل األدوات الضريبية هي جمموعة الربامج ا":نيالتعريف الثا -2
  3."السياسية للمجتمع م مع األهدا  االقتصادية وئجتنب آثار أخرى تتوا احملتملة إلحداث آثار معينة و الفعلية و

لية عافة مصادرها الضريبية الفجمموعة الربامج املتكاملة اليت ختططها وتنفذها الدولة مستخدمة كهي ":الثالثالتعريف  -3
اجتماعية وسياسية مرغوبة وجتنب آثار غري مرغوبة للمسامهة يف حتقي  أهدا   احملتملة إلحداث آثار اقتصادية و و

 .4"اتجمتمع

                                                           
1

 .02، ص 3991  ،القاهرة دار النهضة العربية، ،د، دور السياسة المالية في تحقيق التنمية االقتصاديةالسيد عطية عبد الواح 
2
  M.LAURE, influence de la fiscalité sur la formation de  l’épargne, revue des sciences et législation financières, 1954,  

3
 . 20ص  3991، الدار الجامعية، القاهرة، (بين النظرية والتطبيق)المرسي السيد حجازي، النظم الضريبية 
4

 . 31، ص  0222، الدار الجامعية، االسكندرية، (مدخل تحليلي مقارن)سعيد عبد العزيز عثمان، النظم الضريبية 
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 ةآثار مرغوبة و جتنب آثار غري مرغوب إلحداثاستخدام الدولة لضرائبها الوطنية بكافة أنواعها "  :الرابعالتعريف  -4
 إلحداثوعلى وجه العموم  .الدخل و االنتاج و االستهالك و االستثمار و التوظيف و اعادة توزيع الدخل على

 1."التنمية و االستقرار االقتصادي
اتجمتمعات، غري أن تعدد  قد متثل هذه املفاهيم طرحا بوجود منوذجا هلذه السياسة ميكن تطبيقه يف كل البيئات و    

   .زمانيا يفند هذا الطرح مكانيا و االجتماعية ملشارب احلضارية، واختال  الظرو  االقتصادية واملذاهب االقتصادية وا
باجلانب التقيت مفاهيم السياسة الضريبية  ربط إن  :أوضاعهالتعاريف المرتبطة بطبيعة النظام االقتصادي للدولة و  .ثانيا

على فرضية امكانية وجود منوذج موحد هلذه السياسة، األمر مفاهيم السياسة املالية بناء  إىل للضريبة يعود باألساس
     عادة صياغة تعريف السياسة املالية دون اغفال اجلانب املذهيب للمجتمع الذي تطب  إىل إ الذي دعى البعض

   التدابري اليت تتخذها الدولة انطالقا من مبادئ املذهب االقتصادي جمموعة االجراءات و" عرفت على أهناف ،فيه
يف مرحلة من مراحل التطور اتجمتمعي اليت تعكس أوضاعا داخلية  يف اطار النظام االقتصادي املطب ، و املتبع، و

حسن ختصيصها يف جماالت االنفاق املتعددة  تنمية مواردها املالية بكفاءة و حتصيل و وظروفا دولية من أجل ضبط و
  2".وثقافيةسياسية  اجتماعية و اليت حتق  أهدافا اقتصادية و

        ذ ينبغي ربطها باجلانب احلضاري إ ،هذا املفهوم للسياسة املالية البد أن ينسقب ايضا على السياسة الضريبية   
هذا ال يعين  السياسية السائدة فيه، و الظرو  االقتصادية و كذا األوضاع و املذهيب للمجتمع الذي تصمم فيه، و و

تقييم هذه األخرية دون االستفادة من التجارب الدولية األخرى، بل البد من لضريبية لصياغة سياستها االدولة دعوة 
 : تبنت مثل هذا الطرحاليت من التعاريف  و .مع ظروفها تتالءماليت تلك التجارب جراءات ا تفادة من االسقصد 

ادارة شؤوهنا الضريبية مستهدفة  السياسة الضريبية هي الفن أو األسلوب الذي تستخدمه الدولة يف" :التعريف األول -1
 3."حتقي  األهدا  املالية و السياسية و االقتصادية و االجتماعية و االخالقية لنظام احلكم السائد يف اتجمتمع

         هي األساليب اليت تتخذها كل دولة يف تشريعاهتا الضريبية لغرض الوصول اىل أهدا  ":التعريف الثاني -2
تفاعل عوامل معينة تكون هلا فاعليتها يف التأثري على نواحي معينة من نواحي البنيان االقتصادي  معينة، و تؤدي اىل

 . 4"و االجتماعي و السياسي مبا يتالءم مع ما ارتضاه اتجمتمع من شكل اقتصادي أو اجتماعي أو سياسي
التقصيل الضرييب قصد تغطية النفقات بتنظيم  ةهي جمموع التدابري ذات الطابع الضرييب املتعلق":لثالتعريف الثا -3

حسب التوجهات العامة لالقتصاد من جهة  االجتماعي التأثري على الوضع االقتصادي و و ،العمومية من جهة
 5".ثانية

                                                           
1

 .99عطية عبد الحليم صقر، مرجع سابق، ص 
2

 .92، ص 0223صالح صالحي، السياسة النقدية والمالية في اطار نظلم المشاركة في االقتصاد االسالمي، دار الوفاء للطباعة والنشر مصر،  
3

ة في البلدان المتخلفة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة وليد عبد الرحمان صدقي الرومي، االدخار االجباري و دوره في تمويل التنمية االقتصادي 

  ،393،ص 3910القاهرة، 

 . 91نزيه عبد المقصود محمد مبروك، مرجع سابق، ص   -  
4

 ، 113، ص 3921محمود محمد نور، أسس و مبادئ المالية العامة، مكتبة التجارة و التعاون، الطبعة األولى،  

 . 91د مبروك، مرجع سابق، ص نزيه عبد المقصود محم  -  
5

 .319، ص 0221ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ،عبد المجيد قدي،  المدخل إلى السياسات االقتصادية الكلية 
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جمموعة االجراءات والتدابري ذات الصبغة "الذي يرى بأن السياسة الضريبية هي  التعريفا تف  معمما سب  ن او انطالق  
يف اطار  اليت تتخذها الدولة انطالقا من مبادئ الفلسفة االقتصادية واالجتماعية و السياسية اليت تعتنقها، والضريبية 

النظام االقتصادي املطب ، و يف مرحلة معينة من مراحل التطور اتجمتمعي، و حبسب األوضاع الداخلية و الظرو  الدولية 
      من موارد مالية لتغطية نفقاهتا العامة، ضمن مبدئي كفاءة التقصيل اليت متيز املرحلة، وذلك بغية تأمني من حتتاجه 

و رشادة االنفاق من جهة، ومن جهة أخرى هبد  التأثري على الواقع االقتصادي و السياسي و االجتماعي و الثقايف 
 ."ار غري املرغوب فيهالتققي  األهدا  االقتصادية و االجتماعية و السياسية والثقافية املأمولة، و جتنب تلك اآلث

ما  السياسة بالدرجة األوىل على مدى ارتباط صياغتها بظرو  حميطها الذي ستطب  فيه، و هذه  يتوقف جناحإذ      
الوقت وتبنت أنظمة وسياسات عرفت بالكفاءة والنجاعة يف  أكثر التجارب الدولية اليت حاولت القفز على الواقع و

ت فشال ذريعا بسبب اختال  بيئات وظرو  جمتمعات هذه الدول عن بيئات وظرو  بلداهنا، غري أن جتارهبا فشل
   .األنظمة اتجمتمعات األصلية اليت صممت ألجلها هذه السياسات و

 .السياسة الضريبية خصائص و قواعد: الفرع الثاني
ائص، كما يتوجب على األنظمة مبجموعة من اخلص ةاالقتصاديسياسة لباقي فروع ا على غرارتتميز السياسة الضريبية    

 .الضريبية مراعاة جمموعة من القواعد عند صياغتها هلذه السياسة
لتققي  برامج  ،مع حميطهاهي أداة تستخدمها الدولة وتكيفها  الضريبيةالسياسة  ا أنمب :خصائص السياسة الضريبية.أوال

تنفيذ املشاريع التنموية وتعميم وتطوير عرب  سيالسيا الثقايف و االجتماعي و و حمددة يف حقول النشاط االقتصادي
اخلدمات العامة، وتأخذ شكل برامج ختططها احلكومة وتنفذها عن عمد مستخدمة فيها كافة األدوات الضريبية 

 :تتميز مبا يلي فهي ،جتنب آثار أخرى حداث آثار معينة واحملتملة إل الفعلية و
الدولة تقوم  ،الرتابط مكوناهتا عالقات االتساق و لة من الربامج تسود بنيموعة متكامجم يهف :التكامل بين برامجها -1

 ؛بتسطريها قصد حتقي  أهدا  معينة

الربامج يتم تنسيقها مع  ، إذاحملتملة الفعلية و الضريبيةعلى األدوات يف حتقي  أهدافها تعتمد فهي :التنوع في أداوتها -2
أو مناط  جغرافية اليت متنح ألنشطة اقتصادية  لضريبيةاحلوافز ااألدوات من هذه  و ،اليت تضعها احلكومةاملتكاملة 

 ؛االستثمار فيها معينة هبد  تشجيع

جزء مهم من أجزاء السياسة االقتصادية للمجتمع هي ف: تكاملها مع باقي فروع السياسة االقتصادية في األهداف -3
 .وتسعى إىل حتقي  نفس األهدا 

الضرورية كوهنا ختدم العديد من  ة السياسة الضريبية ألية دولة من الدراسات املهمة وجتعل دراسهذه اخلصائص   
: القطاعات أبرزها

1 
 ه؛املعيشية و مدخرات هستوياتمهي حمل اهتمامه بسبب التأثريات اليت حتدثها على ف : القطاع العائلي -(ا
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بسبب تأثريها على حجم  ،لسياسة الضريبية املطبقةقرارات هذا القطاع مرتبطة دائما باإن   : القطاع االقتصادي -(ب
ما توفره  ىل دراسة السياسة الضريبية املنتهجة وعادة ما يعمد إقبل اختاذ قراره باالستثمار  ستثمرفامل .أرباح نشاطاته

 ؛تشجيع االستثمار، مث العمل على استيفاء شروط االستفادة منهال حوافز من

القطاعات اهتماما بدراسة السياسة الضريبية وحماولة تطويرها وتكييفها مع برز أهو  : القطاع الحكومي -(ج
تكوين تصور حول  و، كساد تضخم ومن ملا هلا من تأثري على معاجلة مساوئ الدورة االقتصادية  ،املستجدات

لسياسة نه هذه ايف تلبية حاجيات رعاياها يتوقف على ما تؤم الدولةكما أن جناح   ،املتوقع حجم االستثمار احلايل و
 ؛من حصيلة ضريبية لتغطية االنفاق العام

حبوث قطاع  السياسة الضريبية من املواضيع اليت يفرتض أن تكون ضمن أولويات دراسات و : قطاع البحث العلمي -(د
             ملعرفة ورصد تأثرياهتا يف قدرة الدولة على حتقي  األهدا  االقتصادية واالجتماعية ،البقث العلمي
 .حداث التنمية االقتصادية يف اتجمتمعإالدور الذي ميكن أن تسهم به يف حتديد  والسياسية، و

ألية دولة عند رمسه  لضرييبهناك جمموعة من القواعد جيب أن يرتكز عليها النظام ا :قواعد السياسة الضريبية: ثانبا
 :االجتماعية نذكر منها املالية و ألجل حتقي  األهدا  االقتصادية و لضريبيةللسياسة ا

األولوية للنظام الضرييب ألهدا  الرئيسية ذات ينبغي أن يتم وضع هذه السياسة يف ظل حتديد ا: األهدافتحديد  -1
 ؛االجتماعي داخليا وخارجيا دون جتاهل الواقع السياسي، االقتصادي، و، خالل فرتة زمنية حمددة للدولة

يرتبط جناح السياسة االقتصادية يف حتقي  أهدافها :فروع السياسة االقتصادية باقيو أهداف  التنسيق بين أهدافها -2
أهدا  كل فرع من فروع هذه السياسة مع باقي فروعها، و ضمن هذا االطار ينبغي صياغة مبدى التنسي  بني 
 ؛السياسة الضريبية 

 يف سعيها لتققي   لضريبيةياسة االتناقضات النامجة عن قرارات الس جتنب ينبغي :تجنب القرارات المتناقضة -3
قد يكون على حساب  ،ة لتققي  أهدا  اقتصادية أو اجتماعيةضريبيال احلوافزأهدافها، من ذلك أن التوسع يف 

 ؛على إيرادات امليزانية العامة للدولةا بسلبالتايل التأثري  و ،اهلد  املايل للضريبة

 :ند حتديد اهليكل الضرييب من حيثعو ذلك  :ألدواتها  المزج المناسب التوليف و -4
 ؛لضريبيةثقلها النسيب يف جمموع اإليرادات او  ،اختيار نوعية الضريبة  -(ا

 .1اخلزينة العمومية دون اإلضرار باملؤسسات وو  ،أمهيته حتديد معدالت تتماشى مع نوعية النشاط االقتصادي و -(ب
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 .الضريبيةمؤشرات كفاءة السياسة  :المطلب الثاني

حداث إلمراقبة  متابعة و إىل االجتماعية للتأثري على جمريات احلياة االقتصادية و نتهجةالضريبية املسياسة الحتتاج        
            . توجيهها يف االجتاه املرسوم مسبقا من قبل الدولة و ،التعديالت الالزمة عند بروز احنرافات غري مرغوب فيها

                   ة ــــــــــــــــاحية الفنيــــــــــمن الن ةـــــــالسياسهذه ي سرتشد هبا يف تقييم كفاءة  ليتا من املؤشراتهناك جمموعة  و
 :نيالتالي ينمن خالل العنصر و ذلك ما سو  نتعرض له .ة، املالية، االقتصادية، و االجتماعيةـــــــــــــــــــو التنظيمي

 ؛و التنظيمية و المالية الفنيةمؤشرات ال :لفرع األولا -

 .و االجتماعية قتصاديةاالمؤشرات ال: الفرع الثاني -
 .فنية و التنظيمية و الماليةالمؤشرات ال:لفرع األولا

     التقكم يف النفقات يسمح بمبا للضريبة الفنية اجلوانب تنظيم على بقدرة السياسة الضريبية تتعل  هذه املؤشرت     
على  امن جهة، و قدرهت ادارة الضريبية يف تطبيقهقدرة على مواجهة التهرب الضرييب و كفاءة اإلات و الءجراو بساطة اإل

 :من جهة أخرى ضمان دميومة االيرادات الضريبية مبا يالئم القدرة التكليفية لالقتصاد الوطين
 :يف جلىلضريبة وتتباجلانب الفين أو التنظيمي ل هذه املؤشرات تتعل : الفنية و التنظيميةمؤشرات ال .أوال
يتم  لذا  .أمهيتها ضريبيةال تفقد احلصيلة ال لكي و حتقيقا ملبدأ االقتصاد يف النفقات :التحكم في نفقات التحصيل  -1

 ؛تفادي الضرائب ذات النفقات العالية و ،الضرائب اليت ال يرتتب عن حتصيلها تكاليف كبريةتطبي  تفضيل 

 ؛عند التقصيل املؤسسات قبل و املعامالت بني اإلدارة و كل غي أن يشمل ذلكينب: بساطة اإلجراءات سهولة و -2

 ؛سياسةلبكفاءة هو الكفيل بتققي  الفعالية يف تطبي  هذه ا أداء مهامهمف :الضريبيةكفاءة موظفي اإلدارة -3

   الغش الضريبيني  هرب والت يتعلى جماهبة ظاهر  القادرة سن القوانني يفاملشرع إن كفاءة  :التشريع الضريبيكفاءة  -4
موعد  و وعاؤها و امعدهل و ضمان الوضوح يف كل ما يتعل  بالضريبة كي يكون ،املرونة عند تسوية املنازعاتاملتميزة ب و
تشجيعا هلا على  كل ما يتصل هبا من أحكام واضقا ومعروفا بصورة مسبقة للمؤسسة؛ إنصافا و أسلوب حتصيلها و و

 1 .يف أوقات تناسبها دفعها سواء للقكومة أو األفراد و لية وترتيب التزاماهتا املا
 :أبرز مؤشرات الكفاءة املالية للسياسة الضريبية يف تتمثل :ماليةالمؤشرات ال .ثانيا
 على توفري املوارد املالية للدولة فقدرة هذه السياسة: بين الموارد المالية و القدرة التكليفية لالقتصادتحقيق التناسب  -1
حىت تتمكن الدولة  ،املقدرة التكليفية للمؤسسات بشكل يتناسب مع القدرة التكليفية لالقتصاد الوطين وب أن يتم جي

 ؛من مواجهة احلاجات املتزايدة

 :و هذا ما ميكن الدولة من :ديمومة تدفق اإليرادات المالية إلى الخزينة العمومية ضمان -2

 ؛األخرى اللجوء إىل مصادر التمويل و ،املالية االختناقات التعرض لألزمات و جتنب -(ا

تقدمي الدعم  و ،ستثمارات احلكوميةمتويل اال ،الوفاء بالتزاماهتا اجتاه اإلنفاق على اخلدمات املطلوبة ألفراد اتجمتمع -(ب
 .الستثمارات القطاع اخلاص
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 .و االجتماعية قتصاديةاالمؤشرات ال :نيالفرع الثا
 ق  التنميةتوجيه عوامل االنتاج مبا حيت بكفاءهتا يف معاجلة تقلبات الدورة االقتصادية و ترتبط هذه املؤشرا      

  :  االقتصادية املنشودة، اليت تتوزع عوائدها على فئات اتجمتمع مبا حيق  نوع من العدالة و يقلل الفوارق بني هذه الفئات
  بالدور االقتصادي للضريبة  يف اتجمال االقتصادي  ضريبيةلكفاءة السياسة امؤشرات   ترتبط :قتصاديةاالمؤشرات ال. أوال

  :يف هذه املؤشرات تجلى تو 
فزيادة حدة الضغوط التضخمية نتيجة زيادة  :المحافظة على النقد الوطني التخفيف من حدة الضغوط التضخمية و -1

     يف ميزان املدفوعات  از دث عجحت و ختفض قيمة الصادرات العرض النقدي عن حجم املنتجات ترفع األسعار و
بزيادة العبء اإلمجايل للضرائب من أن تتدخل كومة للق ميكن قيمة العملة الوطنية يف سوق الصر ، و ا يف تدهور  و

الطلب الكلي وتنخفض  خفضبالتايل ين و ؛مما يرغمهم على تقييد استهالكهم خالل اقتطاع جزء من دخول األفراد
يف القدرة على حتقي  االستقرار االقتصادي دون أن  ة السياسة الضريبيةتجلى كفاءمن مث ت و .الضغوط التضخمية

 1؛يكون الوضع مشوبا بالتضخم أو االنكماش

عن طري  ، اهبتنشيط االستثمار املناط  اليت ترغب الدولة يف  وقطاعات الاالستثمار يف حنو  :توجيه عوامل اإلنتاج -2
 ؛األخرى ناط امل و قطاعاتعدالت أقل مقارنة بالمب وقيع الضريبة عليها ت أولضريبية اإلعفاءات امنقها بعض 

بإعفاء الفوائد الناجتة عن  ،تشجيع االدخارو تعبئة املوارد املالية  من خالل قدرهتا على :تحقيق التنمية االقتصادية -3
 ؛األموال املودعة لدى البنوك من الضرائب أو إخضاعها ملعدالت ضريبية أقل

فعالية تدابري وإجراءات السياسة  قدرة ومن خالل : المنتجات المحلية من المنافسة الخارجية و مؤسساتال حماية -4
ملا  ،تدعيم مكانتها يف السوق الداخلية بضمان املنتجات احمللية من املنافسة اخلارجية و ؤسساتعلى محاية امل لضريبيةا

 2؛لذلك من آثار مرغوبة  على االقتصاد الوطين

 االختالالتالقدرة على تصقيح و يتجلى من خالل  :الهيكلية في االقتصاد الوطني ختالالتاإلحيح تص -5
 .السياسات االقتصادية األخرى بالتكامل معاهليكلية يف االقتصاد الوطين 

 :هيعية االجتما أهدافهاحتقي  يف  الضريبيةالسياسة أبرز املؤشرات الدالة على كفاءة  :جتماعيةاالمؤشرات ال .ثانيا
عن طري  فرض ضرائب مرتفعة  :و تحقيق نوع من العدالة االجتماعية الثروات تخفيف حدة التفاوت بين الدخول و -1

يادة القدرة الشرائية ما يؤدي إىل ز  ،على أصقاب الدخول املرتفعة وإعادة توزيع حصيلتها لفائدة الفئات الفقرية
املسامهة يف حتقي  الرفاهية و من مث  .متع هبا الفئات مرتفعة الدخلاحلد من تلك اليت تت و ،للفئات حمدودة الدخل

 .االقتصادية العامة يف امليادين االجتماعية و

يف حتقي  الضريبية يتوقف هذا على قدرة السياسة  و :التقليل من الفوارق في المستويات المعيشية بين مناطق الدولة -2
 ؛االجتماعية الوجهة اليت ختدم املصلقة االقتصادية والتنمية اجلهوية وتوجيه االستثمارات حنو 
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 .31-30أحمد عبد العزيز الشرقاوي،  مرجع سابق، ص  
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من الضرائب اجلمعيات  كإعفاء بعض املؤسسات و  :تخفيف األعباء الضريبية على ذوي األعباء العائلية الكبيرة -3
الضريبة يف احملافظة على مسامهة السياسة  ، وهلذه الفئة من اتجمتمع تقدم خدمات اجتماعية معينة لتشجيعها على 

التخفيف من و من مث  ؛خضاعها لضرائب منخفضةعفائها أو اإمكانية اقتناء بعض السلع ذات االستهالك الواسع بإ
 ؛حدة الضغط الضرييب على ذوي الدخل احملدود

فرض ضرائب مرتفعة على السلع اليت تسبب أضرارا صقية  طري  عن  :تهذيب السلوك االستهالكي توجيه و -4
 ؛1للقد من استهالكها ،التبغ كاملشروبات الكقولية و
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 .أهداف السياسة الضريبية: المبحث الثاني 

يف ظل  الضريبة ، فقد كانتو االجتماعية بدور الدولة و تدخلها يف احلياة االقتصاديةارتبط دور السياسة الضريبية    
ام املوكلة للدولة و املتعلقة باالمن و الدفاع و القضاء، و مل الدولة احلارسة  وسيلة لتمويل النفقات العامة ذات الصلة بامله

الدولة احلارسة اىل دولة متدخلة يف شىت  حتولتكن أداة تأثري على أي من اتجماالت لذلك اتسمت باحليادية، لكن مع 
       لت عن حياديتها اليت خت الضريبةمبا يف ذلك  ،كان لزاما عليها استخدام كل االدوات اليت تتاح هلا  ،جماالت احلياة

، و هو ما سو  االقتصادية و االجتماعية و السياسية يف حتقي  االهدا و حتولت اىل أداة ذات أثر فعال و توجيهي 
 :نتعرض له يف هذا املبقث من خالل العناصر التالية

  ؛األهداف المالية: المطلب األول -

 ؛األهداف االقتصادية: المطلب الثاني  -

 .السياسية األهداف االجتماعية و:  المطلب الثالث -
  .األهداف المالية: المطلب األول

ـ، فهي األداة الرئيسية لتمويل هناك جمموعة من األهدا  املالية اليت ميكن حتقيقها من خالل السياسة الضريبية   
هو ما سنتطرق اليه من  ديونية، وو حتقي  التوازن هلا يف معظم دول العامل، و مبا جينبها اللجوء إىل امل امةاملوازانات الع
 :نيالتالي ينصر خالل العن

 ؛تغطية عجزهاو ضمان  تمويل الموازنة العامة: الفرع األول -

 .الحد من المديونية: نيالفرع الثا -
  .تغطية عجزهاو ضمان  تمويل الموازنة العامة: الفرع األول

بة هو تعبئة املوارد املالية اليت متكن الدولة من تغطية نفقاهتا رفت الضريللسياسة الضريبية منذ أن ع  تقليدي هلد  الا إن   
 .اء بالتزاماهتا اجتاها مواطنيهاالوف العمومية و

على فعالية السياسة  تأمني املوارد املالية الالزمة للموازنة العامةتتوقف قدرة الدولة على : تمويل الموازنة العامة.أوال
 :على املطب  هلايب النظام الضري الضريبية املنتهجة و

    الفوائض االقتصادية  الوصول اىل أكرب عدد من العناصر الضريبية ومن خالل  :توسيع مجال االقتطاع الضريبي  -1
على الدور املايل آلثار اجلانبية اليت ترتتب على االفراط يف الرتكيز امهال إاخضاعها لالقتطاع الضرييب، لكن دون  و

ىل اخنفاض احلصيلة إيؤدي  ذلك قدكون   ،امعدالهتاملغاالة يف  يف تعداد الضرائب و للضريبة عن طري  التوسع
      ومن مث تقليصها لألوعية  ،جراءات للنشاط االقتصاديالضريبية بدل ارتفاعها بسبب تثبيط مثل هذه اإل

 ".كثرة الضريبة تقتل الضريبة"يف مقولة  ذلك "الفر  "خلص قد  و ،الضريبية
ختتلف األمهية النسبية للتمويل الضرييب ضمن تركيبة مصادر متويل امليزانية العامة من  :بالتحصيل الضريبي االهتمام -2

دولة ألخرى، حيث تزداد أمهيته يف الدول اليت ال تتاح هلا مصادر متويل متعددة، يف حني تقل أمهيته النسبية يف الدول 
يعية كما هو الشأن بالنسبة للجزائر حيث تعتمد بنسبة كبرية على اليت تتوفر على مصادر متويل أخرى خاصة الدول الر 
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قد يؤدي مثل هذا  و ،الضرائب العادية مصدر متويل ثانويجعل ، األمر الذي و الضرائب املرتبطة هبا عوائد البرتول
 :ىلالتوجه إ

 ؛العفو الضريبيني عفاء والتوسع يف سياسة اإل -(ا

  ؛صادية اخلاضعة للضريبةالتقاعس يف حصر الفوائض االقت -(ب

 .عدم احلزم يف حماربة التهرب الضرييب -(ج

 .عوامل يف تواضع املردود املايل للنظام الضرييب خارج قطاع احملروقاتال هذهو تساهم     
  ازن املايل ارتبط الدور املايل للضريبة وقدرته على تغطية النفقات العامة مبفهوم التو  :العامة الموازنةفي  تغطية العجز.ثانيا

 1.و الذي يرتكز على توازن املوازنة، وحتجيم املديونية
       التصور الكالسيكي ملفهوم التوازن باملساواة بني حجم النفقات  لفرتة طويلة سادلقد : مفهو التوازن الموازني -1

مصادر التمويل األخرى  اعتبار مع ،وضرورة تغطية أعباء الدولة من خالل االيرادات الضريبية ،حجم االيرادات و
ال تعد عناصر عادية  فهيمن مث  و ،قراضاإل مضرة بالنسبة للبعض منها كاإلصدار النقدي و مصادر استثنائية و

  .توازناللتققي  
يرادات ىل تبين فكرة ضرورة متويل النفقات اجلارية عن طري  اإلإاملختصني يف علم املالية العامة هذا التصور دفع    

بسبب ضعف املردود الضرييب أو بسبب توسع أي متويل خيرج عن هذا االطار  و ،ربطوا التوازن هبذه املعادلة و الضريبية
هو األمر  و 2،توازن للموازنة العامةأو االصدار النقدي يعترب مظهر اليتم عن طري  االقرتاض  ونطاق االنفاق العمومي 

هو ما خيرج أيضا الفوائض  شكل يتماشى مع تقديرات االيرادات  والذي حيتم ضرورة عقلنة تقديرات النفقات العامة ب
 ؛بية على نطاق توازن املوازنةالضري
 :احلالة الغالبة وه شكل عجز و املوازين الالتوازنيأخذ  :يالموازن تغطية العجزيرادات الضريبة في دور اإل -2
عن تغطية النفقات العمومية وليس ه اخلصوص على وج يعين عجز االيرادات الضريبية :يعجز الموازنمفهوم ال -(ا

  :ىلإضريبية يعزى النقص يف االيرادات الو  ،تقدير النفقات مث حتديد االيراداتهو ألن املبدأ يف املالية العامة ، العكس
 ؛عدم دقة التقديرات املرتبطة بالعناصر املختلفة للموازنة -

 ؛ما يؤثر على احلصيلة الضريبية ،يعرفها االقتصادعدم مرونة النظام الضرييب للتغريات املفاجئة اليت  -

 .دون مراعاة تأثري ذلك على املردود املايل للنظام الضرييب ،عفاءات وختفيضاتإمن  الضريبيةالتوسع يف النفقات  -

 :قد يكون هيكليا العجز يف املوازنة قد يكون ظرفيا و :الموازني احتواء العجزدور الضريبة في  -(ب
 من مث اخنفاض احلصيلة و ،ينتج عن تقلص املادة اخلاضعة للضريبة نتيجة اخنفاض الدخل الوطين : العجز الظرفي -

    حيدث هذا يف حاالت الركود الظرفية، ويتم احتواء هذا النوع من العجز من خالل تقليص النفقات  و ،الضريبية
عوبات، فتخفيض النفقات العمومية قد ال لكن عمليا قد تعرتض حتقي  ذلك بعص الص .يرادات الضريبيةأو زيادة اإل
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التوسع يف متويلها  قد تقتضي احلاجة عدم ربطها باإليرادات الضريبية و و ،بسبب ضرورهتا و أولويتها ايكون متاح
يرادات الضريبية من خالل رفع املعدالت أو اقرار ضرائب جديدة زيادة اإل اعتمادا على مصادر التمويل األخرى، و

النتيجة تناقص الدخل الوطين يف فرتة الركود بسبب تثبيط النشاط االقتصادي،  و .ى الضغط الضرييبيرفع من مستو 
      . ىل حالة الركودإما يؤدي  ىل وضع انكماشي للكتلة النقديةإكما تؤدي زيادة االقتطاع الضرييب 

ذا إتوازن املوازنة عن طري  تغطية العجز ن تساهم يف حتقي  أن الزيادة يف االقتطاعات الضريبية ميكن إبالتايل ف و    
الرتكيز على توازن املوازنة على  كانال  إ النشاط االقتصادي يف وضعية حسنة، و أخذت هذه الزيادة حجما معقوال و

 1.حساب التوازن االقتصادي

فرتة زمنية ىل مستوى النفقات لإيرادات يتجلى يف حالة عدم توفر امكانيات وصول مستوى اإل : العجز الهيكلي -
ىل أقصى حدودها إالنفقات العمومية يف هذه احلالة  ي وصل العناصر املكونة للهيكل املايل ول بتوازن ما خي  ، طويلة

 .مقارنة مع امكانيات الدخل الوطين

عادة إمن مث  و  ،البد من كبح حركة تزايد النفقات وتسريع حركة تزايد الدخل الوطينللتخفيف من حدة العجز اهليكلي    
النفقة اخلاصة من  يرتكز هذا التصور النظري على مقارنة االنتاجية احلدية للنفقة العمومية من جهة و االعتبار للتوازن اهليكلي، و

 2.جهة أخرى
 .الحد من المديونية :نيالفرع الثا

توسيع مستوى االقتطاع الضرييب  خالل تسهم السياسة الضريبية يف احلد من االعتماد على املديونية لتمويل امليزانية العامة من   
الفوئض االقتصادية املتاحة، و اليت ميكن زيادهتا عن طري  توظيف التقفيز الضرييب جلذب مزيد من  كلحبيث يشمل   ،و أوعيته

 .االستثمارات
 :ذلك من خاللم و يت :وعائهتوسيع مستوى االقتطاع الضريبي و رفع . أوال

الفوائض  من أكرب ما ميكن الوصول اليه من مستوى االقتطاع الضرييب بلوغ من خالل: يرفع مستوى االقتطاع الضريب -1
 ؛جباريةاإل ضمان حتصيل تلك االقتطاعات بكل الطرق املتاحة الودية و و  ،االقتصادية

صر الفوائض هبد  ح ،نقدي أو التوسع يف القروضلخاصة يف الفرتات املوالية لإلصدار ا :توسيع وعاء االقتطاع الضريبي -2
 ؛يف متويل النفقات االستثمارية كبديل لعملية االقرتاضتوظيفها  حتصيلها و الضريبية و

 :تؤدي الفعالية يف توظيف احلوافز الضريبية إىل :توظيف سياسة التحفيز الضريبي لجذب االستثمار.ثانيا
ة لدور احلوافز الضريبية يف زيادة عوائد تلك بينو يشمل ذلك االستثمارات احمللية و األج: جذب المشاريع االشتثمارية -1

 .االستثمارات
استقداث مزيدا من املشاريع االستثمارية اجلديدة أو توسيع املشاريع القائمة بفعل تاثري  يؤدي  :زيادة االيرادات الضريبية -2

 .يدة  تساهم يف زيادة احلصيلة الضريبيةالضريبية إىل تكوين و توسيع الفوائض االقتصادية، و اليت متثل أوعية ضريبية جداحلوافز 
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 .األهداف االقتصادية: المطلب الثاني 
جعل السياسة الضريبية أحد إىل  يف احلياة االقتصاديةطور دور الدولة نتيجة توسع أنشطتها وزيادة تدخلها ت أدى   

  نتطرق إىل جمموعة من هذه ، و سو عناصر السياسة االقتصادية املسامهة يف حتقي  األهدا  االقتصادية للدولة
 :األهدا  من خالل العناصر التالية

 ؛االقتصاديو االستقرار تحقيق النمو  :الفرع األول -

 .تحقيق التنمية االقتصادية: الفرع الثاني -
 .تحفيز و توجيه و ترشيد االستثمار :الفرع الثالث -

 .االقتصاديو االسقرار  تحقيق النمو  :الفرع األول
 ملال إذ هلا تأثري مهم يف تكوين رأس ا1،هيف حتقي  النمو من خالل تأثريها على حمددات الضريبيةالسياسة  مسامهة تتجلى 

       لدعم هم يف حتقي  االستقرار االقتصادي كما تس.نتاجيةو على باقي العوامل اإلو حتقي  التطور التكنولوجي 
 :النمو، و ذلك ما حناول إبرازه فيما يلي

ميكن للسياسة الضريبية تشجيع تكوين رأس املال و التطور : التطور التكنولوجي و لى تكوين رأس المالتأثير عال.أوال
 :التكنولوجي من خالل التقليل من مستوى االقتطاع الضرييب

على معدل تكوين رأس املال من خالل تأثريها يف كل  الضريبيةتأثري السياسة  يظهر: تأثير على تكوين رأس المالال -1
فزيادة الضرائب على اإلنفاق تؤدي إىل زيادة معدل تكوين معدل  ،املدخرات أو حجم االستثمار أو يف كليهما من

رأس املال نتيجة زيادة معدل املدخرات، وفرض ضرائب تصاعدية يقلل من معدل تكوين  رأس املال نتيجة اخنفاض 
 ؛املدخرات

سرعة التطور التكنولوجي من خالل  على التأثري  سة الضريبية يف يربز دور السيا: تأثير على التطور التكنولوجيال -2
األمر الذي يستدعي  التقليل من ، نتاجية املتبعةالطرق اإل التمييز يف املعاملة الضريبية تبعا للمستوى التكنولوجي و

دها بشكل مفرط العتما  ،خاصة يف الدول الناميةقصد تشجيعه التأثري الضرييب بشكل حمسوس على النشاط البقثي 
 .خبال  الدول املتقدمة املنتجة للتكنولوجيا ،على استرياد التكنولوجيا اجلاهزة

أن تزيد أو تقلل من الكميات املعروضة  الضريبية ميكن للسياسة  :تأثير على كمية ونوعية عناصر اإلنتاج األخرىال.ثانيا
 :من عوامل اإلنتاج املختلفة

يكل الضرييب تؤثر بدرجة كبرية على الرغبة يف القيام ببعض األنشطة املرتبطة باستكشا  طبيعة اهل: الموارد الطبيعية -1
استغالل املوارد الطبيعية، فسيادة ضرائب الدخل على اهليكل الضرييب بسبب اعتماد الدولة على الضرائب املباشرة  و

ملوارد االقتصادية لقلة  ا ما حيد من فرص استغالل ؛ألفراد واملؤسساتاأرباح  يقلل من عوائد و ،يف متويل امليزانية العامة
  ؛ح املتبقية بعد االقتطاع الضرييباألربا 
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مستويات العمل  العرض النسيب من أنواع و تؤثر الضرائب يف العرض الكلي من ساعات العمل و: عرض العمل -2
لدخل األفراد على زيادة ساعات فيشجع أثر ا ،الدخل و اإلحالل ييظهر التأثري األول من خالل أثر  املختلفة، و

بينما يشجع أثر اإلحالل األفراد على ختفيض ساعات عملهم  ،عملهم لتعويض النقص يف الدخل بسبب الضريبة
أما بالنسبة لتأثري الضريبة على العرض النسيب من  .(أو ساعات الراحة)الخنفاض تكلفة الفرصة البديلة لوقت الفراغ 

مما يؤدي  ،الوظائف املختلفة فيظهر من خالل  تأثريها على املكاسب من املهن و ،ختلفةمستويات العمل امل أنواع و
 ؛إىل تغيري عرض العمل هبا

       حلصول على التدريبيف ايؤثر اهليكل الضرييب على مدى رغبة األفراد  :المهارة التنظيمية نوعية العمل و -3
كما أن هيكل الضريبة ومعدالهتا تؤثر يف رغبة اخلرباء   .اجلدداملؤسسات فيما يتصل بتدريب العاملني  و، اإلضايف

األجانب يف االنتقال للعمل يف دولة معينة، كما قد تدفع املعدالت الضريبية املرتفعة ببعض املوظفني املؤهلني تأهيال 
كية الضرورية اخلدمات االستهال  عاليا لالنتقال خارج الوطن، إضافة إىل أن الضرائب غري املباشرة على السلع و

 ؛نوعية قوة العمل الطاقة ستؤدي بدورها إىل ختفيض كفاءة و للصقة و

ايراداهتا وتعظيمها يف حتصيل  دارة الضريبية من مكنت السياسة الضريبية اإلكلما  :القدرة على توفير الموارد المالية -4
، كلما أدى ذلك إىل توفري موارد الضرييبالصرامة يف مكافقة التهرب  وظل االسرتشاد مببدأ االقتصاد يف النفقات 

 .عن طري  سياسة التقفيز النموحتقي  معدالت أعلى من  أكثر لزيادة اإلنتاج الوطين و
       كمية االستثمارات  هكذا يتضح أن تأثري الضرائب لتققي  النمو االقتصادي يتم من خالل التأثري يف نوعية و و 
 . التدريب ال البشري من خالل التعليم ويف رأس امل املعدات و اآلالت و و

 :النمو االقتصادي قدرهتا على حتقي  و الضريبيةبني السياسة  االرتباطحول جمموعة من املالحظات ميكن إبداء      
و تمع إىل عرقلة النمفراد اتجملطاقة الضريبية أللالعبء الضرييب جتاوز ؤدي يإذ : عدم تجاوز الطاقة الضريبية للمجتمع -(أ

ول أساسا من احلصيلة  ضرورة ترشيد اإلنفاق العامباحلكومات الذي يتطلب التزام ، األمر االقتصادي         الذي مي 
 ؛عرقلة النمو االقتصادي و ،طاقتهم الضريبية هتجاوز ل جتنبا تكييفه مع املقدرة املالية ألفراد اتجمتمعو  ،الضريبية

مع  ه،لتشجيعلضريبية استخدام احلوافز اينبغي  لذا  ،رد اهلامة للتنمية االقتصاديةيعد االدخار من املوا:تشجيع االدخار -(ب
 ؛بواسطة املعدالت الضريبية املرتفعة على املداخيل العاليةجتنب تقليله 

 لنمو االقتصادي هي اليت يتم تطبيقها من خاللا لتققي املالئمة  الضريبية السياسة : إقامة نظام ضريبي مشجع للنمو -(ج
يتقق  باستخدام  االقتصادي النمو ف ،ال يعي  استخدام املوارد بكفاءةو للنمو املناسب املناخ  ةهتيئنظام ضرييب قادر على 

 .1اإلدارة بكفاءة العمل و املوارد االقتصادية و
 : خرى أبرزهابعض األهدا  األأن حتق  تققي  النمو االقتصادي السياسة الضريبية ل هاتوظيف يف اطاركن للدولة مي    

 ؛الضريبيةتقييد االستهالك نتيجة حتويل املوارد إىل االستثمار عن طري  احلوافز  -

 ؛أكثر امكانيةإىل يد الدولة جلعل االستثمار  املؤسسات  و حتويل املوارد من أيدي األفراد -

 .االجتماعية تقليص الفوارق االقتصادية و  -
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  :بشكل كبري على االستقرار االقتصاديلية تطبي  السياسة االقتصادية تتوقف فعا:تحقيق االستقرار االقتصادي .ثانيا
بفرتات مير النشاط االقتصادي ، فتعر  الدورة االقتصادية عدة تقلبات: االريتاط بين النمو و االستقرار االقتصادي -1

و نتيجة .نمو االقتصاديمعدل اليف اخنفاضا و ، انتشار البطالة رواج وفرتات انكماش، فيرتتب على احلالة األخرية
يعرب  السابقة، و االختالالتالستقرار االقتصادي الذي تتوقف عليه فعالية القرارات االقتصادية لتصقيح اهتديد ذلك 
 : بـاالستقرار االقتصادي يف الغالب  عن

  ؛درجة اخنفاض حدة الضغوط التضخمية أو درجة استقرار األسعار -(ا

 ؛استقرار العملةو ، ن املدفوعاتاحملافظة على توازن ميزا -(ب

 . البقث عن التوظيف الكامل -(ج

فهد  " االجتماعي للدولة،  إمنا حتقي  عدم االضطراب يف الوضع االقتصادي و ال ي قصد باالستقرار حتقي  الثبات و  
 1".لدخل الوطينسياسة االستقرار يف جمتمع ينمو هو حتقي  االستقرار يف معدل النمو وليس العمل على ثبات حجم ا

الرئيسية  االستقرار االقتصادي أحد األهدا ميثل :دور السياسة الضريبية في تحقيق االستقرار االقتصادي -2
 :دورا هاما يف هذا اتجمال إذ تستخدم فيما يلي الضريبيةللسياسة  و، للسياسات االقتصادية الكلية

 ؛االستثمارب لتشجيع عن طري  ختفيض الضرائ : الحد من البطالة -(ا
 .رفع معدالت الضرائب على املداخيل أو تقليص االستثمار احلكومي من خالل :التضخم واجهةم -(ب

 .تحقيق التنمية االقتصادية :الفرع الثاني
حتقي  التنمية االقتصادية ضرورة قيام الدولة بوضع وتنفيذ خطط امنائية متكاملة، لكن يبقى تنفيذها مرتبط يقتضي    

تعبئة املوارد املالية ى عل الضريبيةعلى قدرة السياسة  يف جانب كبري منهاتتوقف اليت  و ،ارد املالية الالزمة لتمويلهابوفرة املو 
االضطالع بالدور التوجيهي من خالل ما تقدمه من حوافز و  الالزمة لتمويل االستثمارات االقتصادية و االجتماعية،

 .التنمية، و إضفاء صفة االستدامة على 2س الوقتالستثمار وموجهة له يف نفل منميةضريبية 

تتوفر السياسة الضريبية على العديد من آليات تعبئة : تشجيعهل و آليات توظيف السياسة الضريبية االدخارتعبيئة . أوال
  :مدخرات القطاعات املختلفة

 :امهات القطاعات التاليةتعبئة املدخرات الالزمة لتمويل التنمية على مس تتوقف: مصادر تعبئة االدخار -1

حوافز السياسة الضريبية جناعة  تربط مدخرات هذا القطاع بتزايد نصيب الفرد من الدخل الوطين، و : القطاع العائلي -(ا
بدل توجيهها  اتجمدية يف اطار اخلطط التنموية للدولة اتدفع اقبال األفراد على قنوات االدخار املغذية لالستثمار يف 

مدخرات هذا القطاع بسبب اخنفاض الدخل الوطين هبا كبريا يف  االبلدان النامية ضعفو تعر  . الرتيف حنو االستهالك
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يف  و يعد هذا  النوع من املدخرات أهم مصادر متويل املؤسسات الصغرية و املتوسطةالفرد منه، نصيب اخنفاض  و
 سياستها الضريبية؛املدخرات من خالل هلذه  هاأمهية تشجيع و ضرورةعليها ، األمر الذي حيتم هذه البلدان

الذي تقره تتوقف مدخرات حجم القطاع االقتصادي بصفة رئيسية على حجم التوقيع الضرييب  : قطاع األعمال -(ب
اتسع  و معدالهتا كلما اخنفض حجم االخضاع الضرييب من حيث عدد الضرائب وفالسياسة الضريبية على األرباح، 

 ؛1لما ساهم ذلك يف رفع مدخرات هذا القطاعك ،ل التقفيز الضرييبجما
 .على تزايد حجم احلصيلة الضريبية و رشادة االنفاق العاممدخرات هذا القطاع تتوقف تعبئة :االدخار الحكومي -(ج

من خالل منا إ و ،ارتفاع معدالهتا ن ال ترتبط بالتوسع يف عدد الضرائب وأصيلة الضريبية ينبغي غري أن زيادة احل
  .ضافيةإ ضريبية سياسة ضريبية مشجعة لالستثمارات اتجمدية املنتجة لفوائض اقتصادية جديدة تشكل أوعيةانتهاج 

املساعدات اليت تقدمها الدولة للقطاع االقتصادي، ومصدر متويل عملية اقامة  مصدر الدعم واحلكومي  االدخاريعد     
بيئة مشجعة على االدخار وحمفزة  هتيئةهي كلها عوامل تساهم يف  والبنية التقتية الضرورية ملمارسة األنشطة االقتصادية، 

 .مها اساس التنمية االقتصادية الستثمار وعلى ا
       ىل اعتماد مصادر التمويل التضخمية إ ةيدفع الدول ،عجز النظام الضرييب على تعبئة هذا النوع من املدخراتإن    

تزداد  و .2لبية هلذه املصادر على العملية التنموية و على االقتصاد الوطيناالنعكاسات الس من رغمعلى ال و االستدانة
أمهية الضريبة كمصدر رئيسي لإلنفاق يف األغراض التنموية يف الدول اليت تعتمد بشكل أساسي على احلصيلة الضريبية يف 

اقتصادياهتا باملوارد متويل ثانوي الرتباط  ىل الضريبة على اهنا مصدرإظر اليت تنالعامة، عكس الدول الريعية  وازنةمتويل امل
على االيرادات عتماد اال حيث منمثال  احد اسباب تباين السياسات الضريبية املنتهجة يف الدول العربية هو و .الطبيعية
ية، يف و التنم هاتعترب االيرادات الضريبية املصدر الرئيس لتمويل خطط، فالبلدان العربية غري النفطية التنمية يف متويلالضريبة 

األمر الذي حيتم عليها  .االعتماد الكلي للدول العربية النفطية على عوائد البرتول يف متويل اخلطط التنمويةحني نسجل 
الضريبة هبذا الدور مير حتما عرب اقامة  فقيامن تؤديه الضريبية يف متويل التنمية، أضرورة اعطاء األمهية للدور الذي ميكن 

 .ال لالقتصاد الريعييبداقتصاد حقيقي 
متارس السياسة الضريبية تأثريها على مصادر متويل التنمية من :سياسة الضريبية لتشجيع االدخارلآليات توظيف ا -2

التوسع يف الضرائب على املداخيل املوجهة لالستهالك لتقييده، و ختفيض  خالل قدرهتا على تعبئة االدخار عن طري 
عفاء الضرييب ألرباح املؤسسات، حيث يرفع و هنا تظهر أمهية اإل. وجهة لالدخار لتشجيعهالضرائب على املداخيل امل

استخدام السياسة لذا فإن . توسيع مشاريعها القائمة و بعث مشاريعها اجلديدة اتمن قدرهتا على متويل عملي
 : لتققي  التنمية االقتصادية يتم من خالل لتعبيئة االدخار الالزم الضريبية كأداة

 ؛ىل االستثمارإحتويل موارده  توظيفها للتأثري االجيايب على االستهالك و -(ا

 ؛رفع حجم االستثمار الذي بدوره يؤدي اىل حتفيز و توظيفها كأداة مشجعة على االدخار و -(ب
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 ؛يد الدولة لتشجيع االستثمار العامىل إتوظيفها يف حتويل املوارد من ايدي األفراد  -(د

الفوائض  تكوينكأداة موجهة لالستثمار حنو القطاعات االنتاجية ذات األولوية اتجمتمعية و القادرة على استخدامها   -(ه
 .من خالل أدواهتا التقفيزية و اقليميا احملدثة ملناصب الشغل و احملققة لعملية تنموية متوازنة قطاعيا االقتصادية و

السياسة الضريبية أكثر كانت  ،هوم التنمية ليشمل االستدامةمف اتساعيف ظل  :االستدامة على التنميةإضفاء . ثانيا
 كما أن استخدامها يف هذا اتجمال استند،  التجارب العملية كفاءهتا أثبتت فقد .لتققي  هذه الغايةاألدوات استخداما 

 الذي قد وجد بعض األدوات الضريبية اليت تنسجم مع طبيعة هذا الدور اجلديدأ كثري من املربرات واحلجج و  على
 :بعض الصعوبات هتعرتض

اقرتحت الكثري من الدراسات االقتصادية ضرورة  : لتحقيق التنمية المستدامة مبررات استخدام السياسة الضريبية -1
مع تركيزها على الضرائب البيئية لدورها يف تقليل مستوى التلوث البيئي   ،األخذ بالضريبة كوسيلة لتققي  هذا املسعى

وجه لتمويل تالضريبة سواء كانت عادية أو بيئية ف، دي إىل استنزا  مواردها الطبيعيةبيئة بشكل يؤ استغالل ال و
 عتبار أناعلى  ،األعباء العامة إسهاما يف حتمل جزء من التكاليف و عدتو يف احلالتني التنمية أو حلماية البيئة، 

  :اخليار الضرييبأنصار إليها  أستندربرات اليت محاية البيئة تندرج ضمن األعباء العامة ، ومن أهم امل تكاليف
 رفع  ،عن طري  الضرائب البيئية ،بتوفري الظرو  البيئية املناسبة اخلالية من كل مظاهر التلوث: حماية حياة االنسان -(ا

لألنشطة املنتجة منح املزايا الضريبية  و ،الضرائب العادية على األنشطة املنتجة للسلع الضارة و امللوثة للبيئةمعدالت 
 ؛قماية الصقة العامة هي شكل من أشكال التنميةف .احمليط للسلع غري الضارة بالصقة و

التكفل  البيئية يف التعويض و استخدام حصيلة الضرائب العادية و حالل من :التكفل بضحايا األضرار البيئية -(ب
 ؛بضقايا األضرار البيئية النامجة عن األنشطة االقتصادية

     انبعاثات املصانع اليت تتطلب اختاذ إجراءات مكلفة اقتصاديا للقضاء عليها  اآلثار املرتتبة عن النفايات و جتنب -
 ؛أو التخفيف منها

النشاط  التوقف عناملؤسسات على  األفراد و إلجباروسيلة  فالضريبة : تحميل المؤسسات كلفة األضرار البيئية -(ج
حبيث تستخدم حصيلة الضريبة يف معاجلة األضرار اليت  ،ف نشاطها الضار بالبيئةأو تتقمل تكالي ،امللوث للبيئة

 ؛للبيئة هاسببها سلوكها الضار بالبيئة ، أو تبقث عن حلول فنية تكفل قيامها بأنشطتها دون تلويث

الستثمارات حنو كن توظيف الضرائب العادية يف توجيه امي: توجيه االستثمارات نحو االنشطة غير الملوثة للبيئة –( د
 .1لضرييبالقطاعات واألنشطة االقتصادية غري امللوثة للبيئة من خالل سياسة التقفيز ا

ضريبية  منظومةميكن تصنيفها إىل أدوات مباشرة تتمثل يف تبين  : البيئي في المجال أدوات السياسة الضريبية -2
      ائبالضر  منظومة إطارتقفيز الضرييب يف أدوات غري مباشرة تتمثل يف استخدام سياسة ال و ،بيئية مستقلة

 :مواجهة حتديات التنمية املستدامةلتققي  أهدا  بيئية و  ،العادية
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ضريبية بيئية هتد  إىل حتقي  املستوى اإلنتاجي الذي حيق  الكفاءة وضع منظومة   تتمثل يف:  ةاألدوات المباشر -(أ
 .لوثة للبيئة إىل أدىن مستوى ممكنت اإلنتاجية غري املرغوب فيها أو املوتصل عنده اآلثار اجلانبية للعمليا ،االقتصادية

هو ما يستدعي فرض ضرائب ورسوم على األنشطة اليت يصاحب إنتاجها تلوث بيئي على أن تكون معادلة على  و
   1:امل هياألقل للتكلفة احلدية اخلارجية لكل وحدة منتجة أو مستهلكة و أبرز الضرائب البيئية املطبقة يف الع

عند سواء عند إنتاجها أو استهالكها أو  اتفرض على املنتجات اليت ينتج عنها تلوث :الضريبة على المنتجات -(أ-أ
      أو متويل أنظمة اجلمع /تعديل األسعار النسبية للمنتجات وهو اهلد  من تطبي  هذه الرسوم  التخلص منها و

 3.حجم األضرار إىل مستويات مقبولة اجتماعيا ات التلوث وختفيض مستوي بغية، 2املعاجلة للمخلفات و
 :نه البد منإف يف ظل تعدد املؤسسات اإلنتاجية املكونة لكل نشاط أو قطاع   
لن ذلك  ألن امللوثة للبيئة ؤسساتوحدة ملختلف املاملضريبة الجتنب و  ،ملعدالت الضريبية بني املؤسساتالتمييز يف ا -

قد يصاحبه اختالل يف ختصيص املوارد  و ،دالت التلوث إىل املستويات املقبولة اجتماعيايكون كافيا لتخفيض مع
يف تلويث  هذه املؤسساتمسامهة نسبة اختال  فالبعض اآلخر،  على حساباالقتصادية يف صاحل بعض املؤسسات 

 ؛مع درجة املسامهة يف تلويث البيئة اتناسبمن يكون املعدل الضرييب يستدعي أ البيئة
   دعم ببعض نظم التخلص من السلعة أو مدخالت إنتاجها من خالل اسرتجاعها ا األسلوب عادة ما ي  ذلتفعيل ه -

هذا يعين أن تطبي  هذه الضريبة بطريقة صقيقة قد يكون  ، ودائل سلعية سليمة بيئياأو إعادة تدويرها أو توافر ب
 .4للبقث العلمي على إجياد بدائل سلعية بيئية سليمة احمفز 

تؤدي لانبعاثات النشاط اإلنتاجي للمؤسسات االقتصادية  تفرض على نفايات و :ضريبة النفايات أو االنبعاثات -(ب-أ
فهي تعكس قيمة اآلثار اخلارجية السلبية الناجتة عن أنشطة املؤسسات  ،دور األسعار السوقية للكلفة اخلارجية للتلوث

تغيري نوعية من  ، إىل اختاذ كل اإلجراءات املمكنة لتخفيض االنبعاثاتنينتجقد تدفع هذه الضريبة امل و، امللوثة للبيئة
 :هتد  إىل  من مث فهي ول إىل إنتاج منتجات أقل تلوثا واملدخالت املستعملة أو التق

هذا ما يدفعها إىل  و  ،كلفة معاجلتها كلفة إضافية تتضمن كلفة التخلص من النفايات أوإجبار املؤسسة على دفع   -
لتجنب  ،إىل أقل مستوى ممكن فيضهاخت االنبعاثات املصاحبة إلنتاجها و حماولة التقكم يف مستويات النفايات و

 ؛ضافية أو التقليل منها على األقلكلفة اإلال

ن هذا اهلد  لن يتقق  إال عند املستوى إالتكاليف، ف ختفيض ا أن هد  املؤسسة االقتصادية هو تعظيم الربح ومب -
مبا أن املؤسسة سو  تتوقف  و ،ادل عنده التكلفة احلدية للتقكم بالتلوث مع معدل الضريبة على النفاياتالذي تتع

نه البد أن يكون معدل الضريبة أكرب من التكلفة احلدية إ، فم امللوثات عند نقطة التعادل هذهعن ختفيض حج
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مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية، سلسلة العلوم  :في " النظام الضريبي وأثره في الحد من التلوث البيئي "عصام خوري، عبير ناعسة ،  

  . 7881، (7)العدد ( 77)االقتصادية والقانونية، المجلد 
 .712، ص0222، الدار الجامعية، اإلسكندرية، (قضايا معاصرة-نظم-سياسات)شماوي، اقتصاديات الضرائبسعيد عبد العزيز عثمان، شكري رجب الع -
2

 .ة عين شمس، مصر عالء أحمد عبادة سرحان، استخدام منهج األدوات االقتصادية في اإلدارة البيئية للنفايات الطبية الخطرة، وحدة اقتصاديات البيئة بجامع 
3
 DAVID CL, Nellor,  DC" environmental taxes" Washington, 1995, p 108-109.                                
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عمل املؤسسات على الضغط على التكاليف حيث ت ،خاصة يف ظل السوق التنافسية النفايات لتخفيض االنبعاثات و
  .التكاليف خفيضامللوثات وسيلة لت خيار ختفيض يصبح لذا بسبب عدم قدرهتا على التأثري يف سعر السوق، 

االنبعاثات أمرا خيضع للتسعري  ن هذا النوع من الضرائب البيئية جيعل استخدام البيئة كمستودع للنفايات وأيتضح  هبذا 
، وهو ما ية موارد البيئة جيب دفع مقابلهاجمرد سلعة حرة ملكيتها مشاع، إذ تضع احلكومات حقوقا مللك بدال من كوهنا

غري أن األخذ هبذه الضريبة .1جيعل املؤسسات تدخل هذه املوارد بعني االعتبار كتكاليف إضافية ضرورية للقيام بأنشطتها
  ارية عبئها األكرب للمستهلك إذا متكن املنتج من نقلها تواجهه بعض الصعوبات منها إمكانية حتميل السوق االحتك

  حجم إنتاجها  إليه، إضافة إىل أن فرض ضريبة موحدة على كل وحدة من وحدات التلوث بغض النظر عن طبيعتها و
 .نشاطها امللوث سو  يضر باملؤسسات الصغرية  و
عن كلفة اخلدمات اتجممعة لتمويل اإلدارة احمللية  ميكن تعريفها على أهنا مدفوعات: رسوم وضرائب االستخدام -(ج-أ

يف حالة إدارة املوارد  أما .الصر  الصقي ة النفايات الصلبة ومعاجل ألهنا غالبا ما تكون املسئولة عن أنشطة مجع و
                   ن رسوم االستخدام هي مدفوعات الستخدام أو استهالك مورد طبيعي كالصيد الربي إف ،الطبيعية

 .احملميات الطبيعية دخول املنتزهات و و ،عمليات التعدين ،استغالل بعض احملاجر  ،البقري أو
املتطلبات ذات الصلة بإدارة املوارد  غري امللتزمني باملواصفات و ونهي رسوم يدفعها امللوث :لتزامرسوم عدم اإل -(د-أ

 ن هذه الرسوم متناسبة مع املتغريات املختارة مثل األضرار من املمكن أن تكو  ، واإلدارة البيئية بوجه عام بيعية والط
 2.يطل  على هذه الرسوم الغرامات ، وح املرتبطة بعدم االلتزام البيئيأو األربا 

لتوجيه املتخذة يف اطار نظام الضريبة العادية جمموعة اإلجراءات التقفيزية  تشمل : األدوات غير المباشرة -(ب
ال تصاحبها آثار جانبية و ليب احلاجيات األساسية للمجتمع القطاعات اليت ت و األنشطة واملؤسسات االقتصادية حن

 :تأخذ هذه األدوات األشكال التاليةو  ،(لبطالة ، اإلنتاج املضر بالصقةتلويث البيئة ، تفاقم ا) سلبية 
لتزامها مبمارسة إبل مقاعفاءات وختفيضات من الضريبة إلمؤسسات متنح ل حيث:والتخفيضات تاإلعفاءا -(أ-ب

الضريبة على  األدوات غري امللوثة للبيئة من الضريبة اجلمركية و تضر بالبيئة، أو إعفاء املعدات و نشاط يف ظرو  ال
 ؛تخفيض تكلفة احلصول عليهال القيمة املضافة

 . ملوثة للبيئةمتالكها تكنولوجيا غريبسبب اللمؤسة أنظمة االهتالك  نويعتمن خالل  : أنظمة االهتالك -(ب-ب
 .م تأثري نشاط املؤسسة على البيئةربط االستفادة بعدمن خالل   :ترحيل الخسائر -ج-ب
مارها اليت يعاد استثو فوائض القيمة منح امتيازات ضريبية لألرباح عرب  :و فوائض القيمةإعادة استثمار األرباح  -(د-ب

 .يئةدة تستجيب ملتطلبات محاية البجديو جتهيزات يف أنشطة 
  :األهدا  التالية  ،كأسلوب غري مباشر لتققي  التنمية املستدامة  هذه األدواتتوظيف حيق       
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 .عبير ناعسة، مرجع سابق، عصام خوري  

2
  .مرجع سابق عالء أحمد عبادة سرحان ،  
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االجتماعية اليت تتطلب عملية  جذب رأس املال األجنيب لتدعيم الرأمسال الوطين يف حتقي  التنمية االقتصادية و -
لكن شريطة  ،الفنية و االقتصادية املتاحة ت العلمية وا االنفتاح على العامل اخلارجي لالستفادة من القدرامحتقيقه

 ؛أوطاهنا األصلية إقامتها على أراضيها ا ترفضمعادة عدم توظيف تلك األموال يف األنشطة امللوثة للبيئة اليت 

 ؛النظيفة بيئيا توفري احتياجات اتجمتمع لدور االمتيازات يف توجيه رؤوس األموال حنو القطاعات املنتجة و -

 .املدخرات الوطنية اليت تعد مصدر متويل التنمية ملسامهة يف تكوين مدخرات املؤسسات وا -
أن السياسة الضريبية متثل أداة عملية فعالة بالرغم من  :صعوبات تطبيق السياسة الضريبية لتحقيق التنمية المستدامة -3

اخلارجية يف عملية  كلفةعلى تضمني ال لعملها ،مواجهة معضالت حتقي  التنمية املستدامة يف حل املشاكل البيئية و
الذي يستند إىل ضرورة حتميل املؤسسة املسئولة عن تولد اآلثار البيئية   -امللوث يدفع -تطبيقا ملبدأ  ،صنع القرار

إال أن  ،كس بشكل مباشر يف تكاليف إنتاجهالتنع ،دفع التعويض املناسب و السلبية كافة التكاليف املتصلة هبا
  :ومات قد تواجه بعض الصعوبات عند اعتمادها هلذه األداة منها احلك

  :يفأبرز هذه الصعوبات  تتمثل  : الصعوبات المتعلقة بتحديد المعدالت الضريبية -(أ
  الرسوم  ديد املعدل املناسب الذي يؤدي إىل حتقي  املستوى املعياري للتلوث بالنسبة للضرائب وحت صعوبة -(أ-أ

   نشاطاليت ختتلف باختال  ديد الكلفة اخلارجية للملوثات صول إىل هذا املعدل يستدعي حت، فالو البيئية
 الكلفةيضا  إىل ذلك صعوبة حصر  ،هذا ما يربز مشكلة أخرى تتعل  باختيار مناذج التقدير املالئمة و ،املؤسسات
 1.إجياد أسس موضوعية لقياسها حتديد نطاقها و اخلارجية و

الضريبة العادية الذي ميكن أن يساهم يف حتقي  التنمية املستدامة خاصة يف ظل تعدد أهدا   حتديد معدل -(ب-أ
  : ، فهذا املعدل جيب أن تتوفر فيه اخلصائص التاليةتالضريبة وتعارضها يف بعض احلاال

يف نفس الوقت  ، واديةرتبطة بتنوع األنشطة االقتصتعدد األوعية الضريبية امل هذا يرتبط بتوسع و و :ماليةالمردودية ال -
 ؛ؤسسةيتجاوز الطاقة  الضريبية للمجيب أن ال 

الفردية ألهنا مصدر متويل التنمية، فال  يؤثر املعدل على تعبئة املدخرات الوطنية و أن ال ينبغي :عدم تقليل المدخرات -
 ؛امة إذا مل تكن هناك تنمية أصالحديث عن التنمية املستد

 ؛الفقر لكثري من املشاكل االجتماعية مثل البطالة ومعاجلة اعليه تتوقف ر ثماالستفا :عدم عرقلة االستثمار -

حيق  نوع  امب الثروات القدرة على تقليل الفوارق بني الدخول و ينبغي أن تكوت للمعدل  :تقليل الفوارق االجتماعية -
 .ضرار البيئية يتقامسها اجلميعمن عوائد األنشطة االقتصادية ما دام أن األ من العدالة االجتماعية يف االستفادة 

 :إىلالتهرب الضرييب سواء ارتبط بالضرائب العادية أو البيئية  يؤدي  : التهرب الضريبي -(ب
 ؛عاجلة أخطار النشاط االقتصادي على البيئةملتمويل االستثمارات احملققة للتنمية أو  املوجهةتآكل اإليرادات  -

 .أو هد  يرجتى منهاينتفي معه كل أثر  ،منها ختلصه و دافعهاعادية على لا وبيئية أالالضريبة عبء عدم استقرار  -
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 .فيز و توجيه و ترشيد االستثمارتالمرتبطة بحهداف األ:ثالثالفرع ال
تشجيع األستثمار يف  ميكن للسياسة الضريبية املسامهة يف حتقي  العديد من األهدا  االقتصادية األخرى من بينها   

، و توجيه قرارات املؤسات و التقسني من وضعها وحتقي  الكفاءة يف استخدام املوارد االقتصاديةية عات االنتاجالقطا
 :التنافسي، و تصقيح إخفاقات السوق

قد يطال هذا التشجيع االستثمار يف القطاع االنتاجي بوجه عام و قد بقتصر على  : نتاجيةاإل القطاعاتتشجيع .أوال
 :املنتوج الوطين

الضريبية للقطاعات االنتاجية اليت تستوعب يد عاملة   احلوافزمن خالل اقرار  :نتاجي بوجه عاماإل قطاعالتشجيع  -1
 .الستثمار األجنيب أو سواء تعل  ذلك باالستثمار احمللي  ،ضافةاملقيمة ال تكوينالقادرة على  كبرية و

لرسوم مجركية مرتفعة على السلع املستوردة  من خالل اعتماد السياسة الضريبية : نتاجي المحليالقطاع اإلتشجيع  -2
و ختتلف أمهية  .املنافسة للمنتجات احمللية، و العمل على ختفيض العبء الضرييب على املؤسسات املنتجة حمليا

ىل العمل على تشجيع االستثمار يف القطاع إالقطاعات االنتاجية من دولة األخرى، األمر الذي يدفع كل دولة 
 .يزها عن غريهااالنتاجي الذي مي

تعين الكفاءة يف ختصيص املوارد :  السوق اتتصحيح إخفاقو   تحقيق الكفاءة في استخدام الموارد االقتصادية.ثانبا
 1.البشرية للمجتمع بني حاجاته املختلفة لتققي  أعلى مستوى ممكن من الرفاهية رد املادية وااالقتصادية توزيع املو 

 :التاليةتعرتض العملية مشكلة املفاضلة بني االختيارات  :استخدام الموارد االقتصاديةصعوبات تحقيق الكفاءة في  -1
 ؛القطاع اخلاص ختصيص املوارد بني القطاع العام و -(ا

 ؛السلع االستهالكية ختصيص املوارد بني السلع االنتاجية و -(ب

 ؛االستهالك اخلاص صيص املوارد بني االستهالك العام وخت -(ج

 ؛اخلدمات اخلاصة ص املوارد بني اخلدمات العامة وختصي -(د
املوازنة بني التكاليف اليت تتقملها املؤسسات االقتصادية أثناء قيامها بنشاطها والتكلفة اليت يتقملها اتجمتمع  -(ه

 2.البيئيةالسيما  املشاكل 
حتقي  ختصيص املوارد بكفاءة إذا  يفالسوق التنافسي  و تزداد صعوبة املفاضلة بني هذه االختيارات بسبب اخفاق    

ت ركت قوى السوق تعمل عملها لوحدها دون تدخل، ومصدر هذا العجز هو اآلثار اخلارجية اليت تعمل على تقليل 
 .تكلفة اليت يتقملها اتجمتمع ككلالتكاليف اخلاصة اليت تتقملها املؤسسات أثناء قيامها بنشاط معني مقارنة بال

قد يكون االخفاق يف توجيه املوارد : ريبية لتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد االقتصاديةآليات السياسة الض -2
ترفيهية على  أو لصاحل قطاعات كمالية و ،االقتصادية حنو القطاعات اهلامشية على حساب القطاعات األساسية
عادة األمور ضرورة تدخل الدولة إلهنا تأيت  و .حساب القطاعات املنتجة للسلع الضرورية سعيا وراء تعظيم األرباح
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 .70، ص 3917الية العامة، مؤسسة الثقافة الجامعية، االسكندرية، كمال حشيش، أصول الم 
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 .17مسعود دراوسي ، مرجع سابق، ص  



 .لسياسة االقتصادية للدولةترشيد او  جيهتو  و دورها في السياسة الضريبيةالتعريف ب: ي الفصل الثان

77 

 

 هبد  زيادة ،ىل القطاعات األساسية أو املناط  ذات األولويةإقصد توجيه املوارد  ،سياستها الضريبية عربطارها إىل إ
 : عتمد يف هذا اتجمالاليت ت   لتدابري الضريبيةومن ا1،اعادة ختصيص املوارد عن طري الكفاءة االقتصادية 

 :من خالليكون ذلك   : المناطق ذات األولوية لى القطاعات وإاالستثمار  تحفيز و توجيه -(ا
 ؛القطاعات املستهدفة من طر  الدولة من الضريبة ولو لفرتة حمدودة عفاء أرباح االستثمارات اجلديدة يف املناط  وإ -

 ؛على القيمة املضافة ضريبةال الرسوم اجلمركية و مناملعدات  املرتبطة باقتناء التجهيزات و العملياتعفاء إ -

 ؛ألرباح املعاد استثمارها يف مشاريع استثمارية توسعية أو مشاريع جديدةا إعفاء -

املتوسطة لقدرهتا على حتقي  الكفاءة  احلوافز الضريبية املختلفة لالستثمارات الصغرية و وتقدمي االعانات االستثمارية  -
 .املناط  املختلفة اعات وقدرهتا على التواجد يف القطنتيجة يف ختصيص املوارد 

 كلفةجتاه حنو اخنفاض الااليصاحب النشاط االقتصادي  : الكلفة الخاصة الموازنة بين الكلفة االجتماعية و -(ب
التلوث، اختناق حركة املرور، تقلص  كلفةارتفاع   نتيجة االجتماعية الكلفةاخلاصة، يف الوقت الذي تزداد فيه 

            سر هذه اآلثار اخلارجية السلبية باالرتباط الوثي  بني األنشطة االقتصادية تف و. اخل...املساحات اخلضراء
حتق  املؤسسات  وهذه اآلثار كلفة يتقمل اتجمتمع  فتنجم عن عملية استغالل املوارد على حساب احمليط،  البيئة، و و

  .التكاليف بأقلاألرباح 
استهالك السلع الضارة من الناحية  للقد من إنتاج و الضريبية طري  سياستها عن التدخل للدولة  لذا ميكن    

جعلها تقارب التكلفة االجتماعية على  و ،املنتجة هلااخلاصة اليت تتقملها املؤسسات  كلفةرفع العن طري   االجتماعية
االجتماعية ما  كلفةال اخلاصة و كلفةباعتبار أن االحنرا  بني ال ،األقل، وهذا اإلجراء من شأنه تصقيح إخفاق السوق

 :يأخذ صور أخرى مثلقد هو إال شكل من أشكال هذا اإلخفاق الذي 
 ؛الوصول إىل أقصى معدالت النمو املمكنة، و اإلخفاق يف حتقي  العمالة الكاملة -

 ؛عدم كفاية منو قطاع أو إقليم ما، إذا ما ت رك نظام السوق يعمل دون تدخالت -

ختفيف اآلثار السلبية الناجتة عن عملية النمو الفشل يف  زيع املنافع بعدل، وتو  عدم إدارة املوارد حبكمة و عدم -
 2.البيئة، وبناء رأس املال البشري االقتصادي على األشخاص و

متلك الضريبة السياسة يتضح مما سب  أن  :عقبات السياسة الضريبية لتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد االقتصادية -3
تواجهه بعض  هبذا الدور  قيامهاأن إال  ،يف ختصيص املوارد الكفيلة مبعاجلة إخفاقات السوق من الوسائل اهلامة

 :، منها التقديات
 ؛احملافظة على سالمة البيئة يف آن واحد ، مثل حتقي  التنمية الصناعية ويف حد ذاهتاالتعارض احلاصل بني األهدا   -(ا

مبادئ  طدم مع مبدأ أساسي منتهذا ما يص على غري املستفيدين، و أن ذلك يؤدي إىل أعباء ضريبية غري عادلة -(ب
 3.الضريبة وهو مبدأ العدالة
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ميكن للسياسة الضريبية املسامهة يف حتقي  االندماج : و منع تمركز المشاريع االقتصادية تحقيق االندماج االقتصادي.ثالثا
على املستوى احمللي من احلد من متركز املشاريع  ، كما ميكنهاأو التوحيد الضرييباالقتصادي من خالل التنسي  

 :االستثمارية
يتقق  هذا اهلد  من خالل تنسي  أو توحيد األنظمة الضريبية، وذلك باعتماد نفس : تحقيق االندماج االقتصادي -1

 حماربة التعاون يفو املدونة من الضرائب، تنسي  املعدالت، اإلعفاءات والتخفيضات املمنوحة، أنظمة االهتالك، 
 ألنه دون هذا التوحيد  ،توحيد أنظمتها الضريبية اليت عملت علىدول االحتاد األوريب  على ذلككأمثلة  و .التهرب

 .قتصاديالتكامل الاال ميكن احلديث عن 
سلعة تعاجل هذه الظاهرة عن طري  زيادة املعدالت الضريبية تبعا ملراحل انتاج ال : منع تمركز المشاريع االقتصادية -2

و هذا يتيح الفرص يف السوق 1،للشركة املتجهة حنو التمركز، مما يزيد من نفقاهتا ومن مث عدم التوجه حنو التمركز
 .للمؤسسات الصغرية و املتوسطة من خالل املناولة و األشغال من الباطن

 عوائد أنشطتهانتجات و ر منو أسعاإن تأثري الضرائب على كلفة  : و تعزيز تنافسيتها المؤسسات تقراراتوجيه .رابعا
 :املؤسسات و تعزيز تنافسيتهاجيعلها من العوامل الرئيسية يف توجيه قرارات 

 : تؤثر الضريبة على توجيه قرارات املؤسسات من خالل :المؤسسات تقراراتوجيه  -1
 ؛و االستثمارات تحجم املدخراو  عملنوعية ال على حجم ساعات و هاتأثري  نتيجة، املرغوب انتاجهاالكميات  -(ا

 ؛تغيري اهليكل الوظيفي يف اتجمتمع بإعادة توزيع املوارد البشرية بني األنشطة االقتصادية املختلفة -(ب

مناصب  توفريتوجيهها حنو قطاعات أو مناط  معينة ترى الدولة قدرهتا على  التأثري على هيكل االستثمارات و -(ج
 . اجلهويأو حتق  التوازن  لبيئةالشغل أو إحالل الواردات أو غري ملوثة ل

األجنيب احمللي و االستثمار  تقفيزل خدامهاميكن است و ،هذا ما جيعل الضريبة أحد املتغريات اهلامة للمناخ االستثماري  
 .املتوسطة االستثمارات الصغرية ومن خالل ال سيما  2،املباشر

     تأثريها على عناصر  نتيجة يادة تنافسية املؤسساتأداة هامة لز الضريبة تعترب : تنافسية المؤسسات  تعزيز -2
 :اإلنتاج، فتخفيض الضرائب يساعد على

 ؛االستفادة من مزايا احلجم الكبريزيادة اإلنتاج ما ميكن املؤسسة من  -(ا

 . إلنتاجا ختفيض كلفةالذي يؤدي إىل  يعمل على ختفيض أسعار عوامل اإلنتاج و -(ب

 .سية منتجاهتا على املستوى الدويلتنافل دعما الرسوم من بعض الضرائب و ء مؤسساهتا فاإعإىل تلجأ الدول لك ذل  
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 .السياسية األهداف االجتماعية و: المطلب الثالث 
، بل متتد مسامهتها أهدا  الدولة يف اتجمال االقتصادي فقطيف حتقي  سامهة املعلى سياسة الضريبية لال يقتصر دور ا     

 :تماعي و السياسي، و هو ما سو  نتطرق اليه من خالل العنصرين التالينيللمجالني االج
 ؛األهداف االجتماعية: الفرع األول -

 . األهداف السياسية: الفرع الثاني -
 .األهداف االجتماعية :الفرع األول

ة بني فئات اتجمتمع، توجيه هذا اتجمال بإعادة توزيع الدخل و الثرو  األهدا  االجتماعية للسياسة الضريبية يف ابرز ترتبط   
 :عالج جمموعة من املشكالت االجتماعيةبعض املعطيات االجتماعية، و املسامهة يف 

هبد  تقليل  ،الثروة ع األويل للدخل ويحداث التعديالت الضرورية على التوز إ تعين :الثروة و إعادة توزيع الدخل.أوال
 :التفاوت بني طبقات اتجمتمع

    حيتل هد  حتقي  العدالة يف توزيع الدخل والثروة  :ضريبية لتحقيق العدالة في توزيع المداخيلالالسياسة أدوات  -1
الدول املتخلفة  أمهية كبرية يف الدول املتقدمة و الضريبيةأو معاجلة التفاوت بني دخول أفراد اتجمتمع باستخدام السياسة 

من  و ،من مث األمن الوطين االجتماعي و قتصادي وذلك بسبب أمهيته يف حتقي  االستقرار اال على السواء، و
 :اليت تستخدمها احلكومات لتققي  ذلكالضريبية األدوات 

 إعفائها من الضرائب؛من خالل  تدعيم أسعار السلع الضرورية حملدودي الدخل  -(ا

تصاعدية على ملكية رأس ميكن للدولة تغيري منط ملكية املوارد بفرض الضرائب ال إذ، تكييف منط ملكية املوارد -(ب
االستثمار العام الذي يرفع  عربأو  ،الفقراء مباشرة اعادة توزيع امللكيات بني األغنياء و اهلبات، و الرتكات و املال و

 .ذلكمتول ة لضريبا و ،اخلدمات الصقية ومن خالل التعليم وبرامج التدريب نتاجية رأس املال البشري للفقراء إ

التقليل من درجة  صاعدية على ذوي الدخول املرتفعة للقد من التفاوت يف توزيع املداخيل وفرض الضرائب الت -(ج
  1.تركز الثروات يف املستقبل

 :توزيع الدخول بالدرجة األوىل على إعادةهلد  الضريبية حتقي  السياسة  يتوقف     
بعض الضرائب من أثر إجيايب يف حتقي  التوزيع ألن ما ميكن أن حتدثه  ة النظام الضرييب كوحدة متكاملة،فعالية تركيب -

 2؛العادل للدخول قد تلغيه ضرائب ال تنسجم مـع هذا اهلد 
 فعالية الرقابة اجلبائية سواء بالنسبة للمداخيل و القطاعات االقتصادية، فقد تتاح لبعض املؤسسات إمكانية التهرب  -

 ؛قبة بعض القطاعات مثل القطاع الزراعي واخلدمييف حني يتعذر ذلك على البعض اآلخر، كما قد تصعب مرا

ختفيض الضرائب على حتركات رؤوس  االجتاه حنو حرية التجارة و كما أنه من املتوقع يف ظل العوملة االقتصادية و -
 .يف حتقي  العدالة يف توزيع الدخول الضريبيةاألموال أن تنخفض أمهية السياسة 
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يف حتقي  العدالة يف  لضريبية كي تنجح السياسة ال :تحقيق العدالة في توزيع الدخول شروط نجاح السياسة الضريبية في -2
  :يتقق  ما يلي أن ينبغي ،توزيع الدخول يف اتجمتمع

بالنسبة  زايد معدالت االقتطاع الضرييب مع تزايد مستوى الدخلتتف :غير المباشرة الضرائبالضرائب المباشرة و تصاعدية  -(أ
اخلدمات على  بالنسبة للضرائب غري املباشرة عن طري  التمييز بني السلع و يف حني تتقق  التصاعدية، ةللضرائب املباشر 

 ل       السلع املستهلكة من قب حبيث حتدد معدالت ضريبية أعلى على سلع الرفاهية و ،أساس الفئات املستهلكة هلا
 ؛1ةل األغنياء النصيب األكرب من الضريبيحتم مث من و ،األغنياء

لتوجيه النظام الضرييب حنو هد  إعادة توزيع الدخل والثروة يتوجب على واضعي  :القبول االجتماعي لعدالة التوزيع -(ب
أن هذا القرار قد يطرح إشكالية من رغم بالأن يقرروا ما إذا كان التوزيع القائم للدخل مقبوال اجتماعيا، الضريبية السياسة 

  .هد  العدالة الضريبية من جهة ثانية ختصيص املوارد من جهة، و املفاضلة بني هد  الكفاءة يف
ن التوصل إىل درجة أفضل من إعادة توزيع إ :سلبيات توظيف السياسة الضريبية في تحقيق العدالة في توزيع الدخول -3

الدخول ما قبل  ار والدخل يتطلب فرض معدالت ضريبية أعلى نسبيا على ذوي الدخول املرتفعة خلل  فجوة أكرب بني األسع
الزيادة يف املعدالت ميكن أن ختل  آثارا سلبية على الكفاءة االقتصادية يف ختصيص املوارد االقتصادية  و2،ما بعد الضريبة و

 :االستثمار االدخار و بسبب ما حتدثه من تشوهات على حوافز العمل و
ذات العائد األقل  –للعاملني على ختفيض ساعات العمل ففرض ضريبة على دخل العمل بأسعار حدية عالية ختل  حافزا  -(ا

 ؛هذا يقلل بدوره من حجم اإلنتاج الكلي زيادة ساعات راحتهم اليت أصبقت اقل تكلفة، و و – بعد الضريبة
ى يتوقف يف النهاية عل التوزيعيعلى افرتاض نقل عبئها بالكامل إىل األمام فإن أثرها  أما فرض الضرائب على السلع و -(ب

على منط  على ما إذا كان املنتجون سيتقولون إىل أنشطة إنتاجية أخرى و و ،تأثريها على حجم العمالة يف االقتصاد الوطين
 . الفن اإلنتاجي املستخدم يف األنشطة احلديثة

 3.إن منح اإلعانات حملدودي الدخل قد يقلل من رغبتهم يف العمل أو البقث عنه -(ج
االجتماعي هي توجيه االستهالك و املسامهة يف  السياسة الضريبية يف اتجمال اتمن أبرز تأثري  :الجتماعيةتوجيه المعطيات ا.ثانيا

 :حل بعض املشكالت االجتماعية

اخلدمات أصبقت تستعمل كأداة للتأثري على  تأثري الضريبة على األسعار النسبية للسلع و نتيجة: توجيه االستهالك  -1
أو لتقويل االستهالك من  ،تفرض ضرائب مرتفعة على السلع الضارة للتقليل من استهالكهاحيث  ،السلوك االستهالكي
 ؛كما قد ختفض الضرائب على بعض السلع لتشجيع استهالكها  ،سلعة إىل سلعة أخرى

     ور لجوء الدولة اىل السياسة الضريبية للقد من ظاهريت تعاطي اخلمك: التقليل من بعض المظاهر االجتماعية السيئة -2
للرفع من  انتاجها وبيعها واستريادها مراحلالرسوم املرتفعة يف  التدخني عند طري  اثقال هذه السلع الضارة بالضرائب و و

 .ما قد يقلل من استهالكها ،أسعارها
 :عن طري ذلك حتقي  ميكن  : معالجة مشكلة السكن -3

                                                           
1

 .93مرجع سابق، ص  ،المرسي السيد حجازي، النظم الضريبية 
2

 ، 1، ص  INST/DOL/31-Aصندوق النقد الدولي، أهداف ومبادئ الضريبة، وثيقة منشورة رقم  

 .11، مرجع سابق، ص ...عبد المجيد قدي، فعالية التمويل بالضريبة  -
3

 .90مرجع سابق، ص  ،د حجازي، النظم الضريبيةالمرسي السي 



 .لسياسة االقتصادية للدولةترشيد او  جيهتو  و دورها في السياسة الضريبيةالتعريف ب: ي الفصل الثان

77 

 

 ؛كذا األرباح الناجتة عنها عفاء الضرييب لألموال املستثمرة يف قطاع السكن واإل -(ا

 ؛التسجيل حقوق الرسوم على الدخل اإلجياري و عفاء املعامالت العقارية املرتبطة بإجيار السكنات من الضرائب وإ -(ب

 ىل تأجريها أو بيعها؛إفع أصقاهبا دلمرتفعة على السكنات غري املستغلة عقارية فرض ضرائب  -(ج
 .عمليات شراء األراضي املوجهة إلقامة املساكنلاإلعفاءات الضريبية املمنوحة  -(د
وهذا ما يعر  بشخصية  ،عن طري  التقفيز على الزواج، تشجيع أو تثبيط اإلجناب : التأثير على النمو الديمغرافي -4

 ، إذ ميكنهاليت تعر  منوا دميغرافيا مرتفعاوهنا خيتلف الوضع بني الدول ا. املواقف االجتماعية الضريبة اليت تراعي الظرو  و
هذا النمو عن طري  رفع املعدالت الضريبية على األجور تبعا لتزايد عدد املواليد، والعكس بالنسبة للدول اليت تعر  احلد من 

  .تراجعا يف معدل منو سكاهنا حيث تقدم احلوافز املختلفة اليت تشجع االجناب
 اقرار سياسة ضريبية مشجعة لالستثمارات الصغرية  ، كقي  ذلقآليات السياسة الضريبية لت من : الفقر محاربة البطالة و -5

 .حيث أثبتت التجارب الدولية جناعتها يف احتواء مثل هذه الظواهر ،املتوسطة و
يف اجلوانب  حتقي  التنمية ضمان نفس مستويات النمو للمناط  املختلفة ويقتضي  : ألفراد المجتمعيق تنمية متوازنة قتح -6

هنا تظهر  و .من خالل الربامج االستثمارية الوطنية توزيعا عادال للدخل الوطين و ،خدمات ياكل قاعدية واملختلفة من ه
اليت يتقدد حجم أوعيتها مبستوى التطور الذي  فضال عن الضرائب احمللية  السياسة الضريبية يف حتقي  التنمية اجلهويةأمهية 

 .احمللية املتوسطة تعرفه األنشطة االقتصادية الصغرية و
 . السياسية األهداف :نيالفرع الثا

ميكن توظيف السياسة الضريبية لتققي  جمموعة من األهدا  السياسية، سواء يف عالقة الدولة مع مواطنيها أو يف عالقاهتا مع    
 .الدول األخرى

 :احلكومات و املواطنني فهي و سيلة تأثري متبادل بني: وأداة للتأثير على الناخبين وسيلة ضغط على الحكومات.أوال
لغاء قرار إتطبي  أو على استخدام الضريبة كوسيلة ضغط على احلكومة حلملها عن طري   :وسيلة ضغط على الحكومات -1

 1؛أو حماولة تغيري احلكم فيها من خالل امتناع مواطنيها عن دفع الضرائبمعني 
الدول املتقدمة تعد من احملاور املفصلية اليت حتدد األجهزة السياسية السياسة الضريبية خاصة يف : أداة للتأثير على الناخبين -2

 .اليت حتكم تلك البلدان، و هو ما جعلها من املواضيع األكثر اجرتارا يف احلمالت االنتخابية على املستويات احمللية و الوطنية

 :يتضح ذلك من خالل : و التكامل السياسي أداة للسياسة الخارجية .ثانيا
  استخدامها من قبل الدولة لتققي  أهدا  سياسية مع دول معينة، كفرض ضرائب مرتفعة  ثلم :داة للسياسة الخارجيةأ -1

 ؛أو منخفضة على منتجات دولة من الدول لتقسني العالقات السياسية معها أو العكس

و أساس التكامل االقتصادي كما هو السياسة الضريبية أداة من أدوات التكامل السياسي الذي ه:أداة للتكامل السياسي -2
 ؛شأن دول االحتاد األوريب

املتوسطة جندها األقدر على حتقيقها مقارنة  خصائص املؤسسات الصغرية و عند املقاربة بني أهدا  السياسة الضريبية و  
 .ة احلكوماتجيب أن يوضع ضمن أولويات أنشط هبذه املؤسساتهو ما جيعل االهتمام  باملؤسسات الكبرية احلجم، و
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 .ها محلياستخدامو أثرها على ا للسياسة الضريبية الدولية التحديات: الثالثالمبحث 

 الكبري املسجل يفختال  اال مع ىل العامليةإنطاق أعمال املؤسسات الصغرية و املتوسطة من احمللية  إن اتساع   
الضريبية  فرض ضرورة انتقال السياسةلكرتونية، رية اإلحجم التعامالت التجازايد املستويات الضريبية بني دول العامل و ت

. و األفراد مؤسساتاالستقرار يف حركة مراكز العمل و النشاط بالنسبة للتققي  ل ،رؤية عاملية إىل من العمل برؤية حملية
نافسة الضريبية لكرتونية ضمن دائرة اخلضوع للضريبة، و عدم إمهال تداعيات املدراج التعامالت اإلإالضروري  وبات من

ما  وجتنبا لظاهريت االزدواج و التهرب الضريبيني  الدويلتوسيع جمال التنسي  الضرييب  ، والدولية على توجيه االستثمار
 :ستثمار احمللي على وجه اخلصوص، و ذلك ما سنتناوله من خالل احملاور التاليةلإل عقبات من تشكالنه

 ؛لكترونيةالضرائب على التجارة اإل:المطلب األول -

  ؛المنافسة الضريبية: المطلب الثاني -

 .التنسيق الضريبي: المطلب الثالث -
 .لكترونيةالضرائب على التجارة اإل:المطلب األول

لكرتونية التجارة اإل رتظهفالتكنولوجية اليت عرفها العامل حتوالت عميقة يف جمال املعامالت االقتصادية، الثورة  حدثتأ   
يف ظل  ال سيما ،طائلة االخضاع الضرييب  حتت تعامالهتا جعلكيفية ب يتعل  للسياسة الضريبية حتديا جديدا كلةمش  

على ( خارج حجز الرحالت) حيث جتاوزت مبيعات اخلواص عرب االنرتنيت  ،من التجارةاجلديد  شكلهذا الاتساع 
بلغ حجم التجارة  يف حني، 2112نة س مليار دوالر أمريكي 111يف الواليات املتقدة األمريكية مبلغ  سبيل املثال

 2112.1من رقم أعمال املؤسسات عام  %12 يف أوربا لكرتونيةاإل
ن آلية ربط املؤسسات الصغرية و املتوسطة باملؤسسات الكبرية من خالل ما يعر  بالتعاقد من الباطن هي لإلشارة فإ  

املؤسسات للنفاذ إىل هذه ا أهنا أتاحت الفرصة أمام ، كملكرتونية بتأمينهأهم جوانب االنتاج اليت تقوم التجارة اإل
للضريبة من  الذا سو  حناول التعريف بكل ما يتعل  هبذا النوع من التجارة و خصوصيات إخضاعه .ديدةاجلسواق ألا

 :خالل العناصر التالية
 ؛لكترونيةمفهوم و خصائص التجارة اإل:الفرع األول -

 ؛لكترونية بين األنصار و المعارضينالضرائب على التجارة اإل:الفرع الثاني -

 لكترونية للضريبة؛مشكالت اخضاع معامالت التجارة اإل: الفرع الثالث -

 .لكترونيةالمعالجة الضريبة للمعامالت اإل: الفرع الرابع -

 .لكترونيةمفهوم وخصائص التجارة اإل:الفرع األول
 :مثل ما سنوضقه فيما يلي لتقليديةعن التجارة اكرتونية لإلاالتجارة خيتلف مفهوم و خصائص      
كانت موضوعا ف اهتمام الكثري من الباحثني و اهليئات لكرتونيةالتجارة اإلأثارت لقد   :لكترونيةتعريف التجارة اإل.أوال

 :، من بينهاتعريفها و توصيفها من قبلهماوالت حمل
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هي عمليات بيع أو شراء السلع و اخلدمات اليت  " على أهناعرفتها  : مة التعاون و التنمية االقتصاديةمنظ تعريف -1
 1."لكرتونيةدارة أو أي هيئة عمومية أو خاصة عن طري  الشبكة اإلإأو  شخصجتريها مؤسسة أو 

اليت ( خدمات و منتجات) جمموعة العمليات التجارية املتكاملة " على أهنا  عرفتها: منظمة التجارة العالمية تعريف -2
 لكرتونية صوتا و صورة و اليت تعتمد على املعاجلة اإل ،فعاليات من مؤسسات و شركات و أفرادتتعامل معها كافة ال

 .2"و نصوصا و اليت يتم توفريها من خالل شبكة االنرتنيت

 :ابالعديد من اخلصائص أبرزه لكرتونيةاإلالتجارة  تتميز: لكترونيةخصائص  التجارة اإل.ثانيا
دارة تعامالهتا التجارية بكفاءة من إحيث ميكن للمؤسسة االقتصادية : (المكان) االنفصال عن الموقع الجغرافي -1

 :خالل شبكة االنرتنيت من أي موقع جغرايف و ذلك نتيجة

 ؛أن مقر املعلومات اخلاص باملؤسسة ميكن أن يكون يف أي مكان دون أن يؤثر ذلك على أدائها -(ا

قامة و املوقع املادي ألي طر  لكرتوين و اإلأو الربط بني العنوان اإل طبيعة االنرتنيت ال تضمن أن تكون العالقة -(ب
 .يف املعاملة

 .هذه ملعامالت علىهذا ما يصعب على االتفاقيات الضريبية تطبي  االخضاع الضرييب     

كثيف ىل تإحيث تساعد على التعاون داخل املنظمات، األمر الذي يؤدي  : تسهيل المبادالت التجارية الدولية -2
على زيادة حجم أعماهلا يف  الصغرية و املتوسطةللمؤسسات  حافزاو رمبا يكون ذلك دافعا و  ،التجارة بني الدول

اخلارج، كما ينجم عن التعاون داخل املنظمات تسهيل تقدمي اخلدمات من خمتلف الدول و من املستشارين املوجودين 
 ؛وى الدويليف أكثر من دولة، كما تسهل من التفاوض على املست

 على غرار الربجميات التجارية لكرتونيةال سيما يف بعض أنواع التجارة اإل: التقليل من عدد الوسطاء في المعامالت -3
ىل املستهلك دون املرور حبلقة البيع التقليدية إحيث تسهل عملية البيع املباشر للربجميات يف شكل رقمي من املصمم 

دارة تاجر التجزئة اىل املستهلك، و لكن غياب هوالء الوسطاء ميثل حتديا جديدا لإل ىلإة ىل تاجر اجلملإمن املنتج 
ليات رقابة من جهة، و حتصيل  بعض آالضريبية نظرا للدور اهلام الذي كان يقوم به الوسطاء يف التجارة التقليدية  ك

 ؛أنواع الضرائب من جهة أخرى

لكرتونيا مثل الربجميات و كل املعلومات إن املنتجات اليت ميكن تبادهلا هناك العديد م: إمكانية رقمنة بعض المنتجات -4
ىل الشكل الرقمي إاخل، و هذا التقول من الشكل املادي للمعامالت التجارية ...و الصور و اشرطة الفيديو املكتوبة 

سواء  هلا ة املعاجلة الضريبيةبتصنيف الدخول و كيفي املرتبطة براز العديد من القضاياإيفرض يف اتجمال الضرييب ضرورة 
 تعل  األمر بالقوانني الضريبية احمللية أو االتفاقيات و املعاهدات الضريبية؛
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، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة (المشكالت المحاسبية و الحلول المقترحة ) كامل عبد ربه أبو معيلش، ضريبة الدخل في ظل التجارة االلكترونية 

 .02، ص 0229العلوم التطبيقية الخاصة، األردن، 



 .لسياسة االقتصادية للدولةترشيد او  جيهتو  و دورها في السياسة الضريبيةالتعريف ب: ي الفصل الثان

77 

 

دفع و تسوية املعامالت يف اللكرتونية العمل على اجياد وسائل لقد راف  التجارة اإل: ظهور و سائل جديدة للدفع -5
ن هذه األشكال اجلديدة للدفع عقدت أ، غري لكرتوينلنقد اإللكرتوين اليت يصطلح عليها اخمتلف أشكال الدفع اإل

 1؛من عملية تتبع مسار استخدام هذا النوع من النقود خصوصا يف اتجمال الضرييب

ستالم دون إلحيث باإلمكان امتام صفقة جتارية كاملة بدءا من التفاوض إىل ا: غياب المستندات الورقية للمعامالت -6
 2.لكرتوين بني أطرا  العملية التجاريةإو ذلك بفتح سجل  ،تبادل مستندات ورقية

 .لكترونية بين األنصار و المعارضينلضرائب على التجارة اإلا:الفرع الثاني
ذا كان هذا النوع من املعامالت التجارية إتتعل  مبا  ،شكالية أساسية لألنظمة الضريبيةإلكرتونية اثار وجود التجارة اإل    

يستدعي األمر اخضاعها للضريبة سواء من خالل  ،لتجارةلشكل جديد  وتطور للتجارة التقليدية أم ههو مبثابة منو و 
 .بقائها خارج دائرة الضريبةإتكييف القواعد الضريبية مع خصوصياهتا أو اخضاعها ألنظمة خاصة أو 

حاول كل اجتاه  و  مؤيد و معارضبني ،لكرتونيىة للضريبة اجتاهنيحول إخضاع معامالت التجارة اإل رز النقاشأفو قد   
 .ىل احلجج و املربرات اليت تدعم موقفهإاالستناد 

اخضاعها للضريبة يعد ضروريا ملعاجلة بعض  كون  يف جتلت:  اإللكترونيةحجج مؤيدي الضرائب على التجارة .أوال
 :التجارة و أبرز هذه احلججهذه التشوهات الضريبية النامجة عن 

كإلغائها لبعض   ،لكرتونية يف معاجلة املشكالت املرتتبة عن هذه التجارةرائب على التجارة اإلميكن استخدام الض -1
 ؛اخل...الوظائف و املهن

 لكرتونية؛التقليدية و التجارة اإلحتقي  مبدأ العدالة الضريبية بني التجارة  -2

 .التقليدي نتيجة زيادة املبيعات و التسليمات عرب اخلطتآكل الوعاء الضرييب  بفعلتعويض نقص احلصيلة الضريبة  -3

صعوبة  ،هلذا النوع من التجارة ة الضريبةعاقإمكانية إعلى  ركزت :لكترونيةحجج معارضي الضرائب على التجارة اإل.ثانيا
 :أبرز هذه احلجج ، و منحداث بعض املشاكل الضريبيةإتسببها يف و  ،تطبيقها عمليا

لكرتونية يعي  منوها و تطورها خاصة يف املراحل فرض الضرائب على التجارة اإلف: لكترونيةرة اإلإعاقة نمو التجا -1
منا إلكرتونية و فرض الضرائب على التجارة اإل أعلى أنه ال يعد رفضا ملبدمن أعترب ذلك  3هناكو  .األوىل لظهورها

 ؛هادعوة لتأجيل فرض
 :و يرجع ذلك إىل :صعوبة تطبيقها عمليا -2

 ؛و مبدأ املؤسسة املستقرة اإلقليميةلكرتونية كمبدأ لضريبة على التجارة اإللعدم القدرة على تطبي  القواعد التقليدية  -(أ

لكرتونية الرتباط ذللك باإلطالع على احلياة اخلاصة لألفراد و انتهاك صعوبة مراجعة و مراقبة معامالت التجارة اإل -(ب
 دارة الضريبية للقيام بالرقابة؛وبات التقنية و الوسائل الواجب توفرها لدى اإلىل الصعإضافة إاحلريات الفردية، 
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 لكرتونية؛مكانية الوقوع يف فخ االزدواج الضرييب نتيجة فرض الضرائب على معامالت التجارة اإلإ -(ج

ىل ذلك عدم إ نتيجة حداثتها، يضا  لكرتونيةعلى التجارة اإلالضرائب الغموض و عدم االستقرار الذي يطبع  -(د
 ؛دارة الضريبية من التعامل بكفاءة مع تكنولوجيا اإلعالم و االتصالمتكن مستخدمي اإل

 1.لكرتونيةالضعف والقصور احلاصل يف التشريعات الضريبيىة للدول املتخلفة يف جمال الضرائب على التجارة اإل -(ه

ى الدول السيما يف جمال حتقي  النمو و احلد من هذه التجارة آثار اقتصادية مهمة علفل :تشجيع النمو االقتصادي -3
 .الركود و التضخم و زيادة االنتاجية و احلد من البطالة

  .لكترونية للضريبةخضاع معامالت التجارة اإلإمشكالت  :الفرع الثالث
وصية و طبيعة فمنها ماهو مرتبط خبص لكرتونيةخضاع الضرييب ملعامالت التجارة اإلتعددت العقبات اليت تعرتض اإل   

 :معامالهتا، و منها ماهو مرتبط بالتشريع الضرييب و سيادة الدولة كما سنوضقه فيما يلي
  لكرتونية ليست معامالت التجارة اإل إن: ةلكترونيطبيعة معامالت التجارة اإلو  المرتبطة بخصوصيةمشكالت ال.أوال

 :ميكن التمييز على األقل بني و، طبيعة السلعة أو اخلدمةبإختال  ختتلف  فهيمن طبيعة واحدة 

و هي بالتايل ختضع  ،تسليمها ماديا وف  الطرق التقليدية للشقن و التسليميتم  و :منتجات تباع عبر االنترنيت -1
 للضرائب و الرسوم املطبقة يف الدول أين يتم استالمها و استهالكها؛

خبصوص كيفية فرض الضرائب و الرسوم عليها ال سيما  و هي تثري مشكالت :لكترونياإمنتجات رقمية يتم تبادلها  -2
 الضرائب على استهالكها؛

الدخل  على و هي تثري مشكالت تتعل  بفرض الضرائب :إدارة النشاط االقتصادي و تقديم الخدمات على الخط -3
 2.املتولد من هذه األنشطة و اخلدمات

لكرتوين العديد من رتض فرض الضرائب على التجارة اإللكن بغض النظر عن التباين يف طبيعة هذه املعامالت يع  
اخلو  من أن يؤدي فرض  ، وهذه التجارةعدم مواكبة و انسجام التشريعات الضريبية القائمة مع طبيعة املشكالت منها 

 .ىل زيادة سلوك التهرب الضرييبإ يهاالضرائب عل

 :ـترتبط هذه املشكالت ب: تشريعاته الضريبي و نظامها بسيادة الدولة و المرتبطةمشكالت ال.ثانيا

لغالبية دول العامل هو خضوع املؤسسات احمللية و األجنبية املقيمة  ةالضريبي اتيف التشريع املعرو : الدولةسيادة  -1
التواجد  –خارج دولة ما ملعدالت الضريبة املفروضة على التعامالت داخل الدولة، و هذا ما يدعى مببدأ االقليمية 

 .3و لذلك قد حتاول املؤسسات جتنب ذلك عن طري  التواجد التجاري على االنرتنيت -املكاين
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 لكرتونية يعترب غري منظور، فمفهوم التجارةمصدر هذه املشكلة هو أن جزء من التجارة اإل: الحصر الضريبيمشكلة  -2
ؤسسات التجارية بعضها البعض تأخذ أشكال و مستويات عديدة، فقد تتم بني املفهي  ،لكرتونية متعدد األبعاداإل

داخل الدولة ذلك قد يتم  ، وأو بني املؤسسات التجارية و املستهلكني أو بني املؤسسات التجارية و احلكومية
  إدارية أو قانونية الواحدة أو بني الدول أو بني دولتني أجنبيتني من خالل وسيط حملي، و قد تتمثل يف استشارات 

 1.هندسية أو حماسبية أو ضريبية أو

عند مناقشة  االهتمامأكثر ما يستدعي  :ريبي و مستحدثات تقنية المعلوماتقصور العالقة بين هيكل النظام الض -3
لكرتونية على األنطمة الضريبية هي تلك العالقة املوجودة بني هيكل النظام الضرييب و بني مستوى حتديات التجارة اإل

 :النظام الضرييب يعتمد على ثالث دعامات رئيسية هي التقدم التقين، و بصفة عامة فإن هيكل
يشمل جمموعة التعليمات و النصوص القانونية و التشريعات املتعلقة بفرض الضرائب وتنظيم  :التشريع الضريبي -(ا

 ؛ئيالقضا وأ االداري ستوينياملسواء على  مولنزاعات بني ادارة الضرائب و املالأساليب حتصيلها، وإدارة  اجراءات و

قصد حتصيل الضرائب  مولو متابعة امل هي اجلهة اليت ي عهد اليها تطبي  التشريع الضرييب: دارة الضريبيةاإل -(ب
 ؛املختلفة شكاهلا أب

 2.معنويني وطبيعيني  من أشخاصيشمل كل املمولني اخلاضعني للتشريع الضرييب : المجتمع الضريبي -(ج
يؤثر سمما  يف العالقة بني هيكل النظام الضرييب و مستجدات تقنيات املعلومات ار لكرتونية قصو يف ظل التجارة اإلبرز    
 :القصور يف وجود ثالث فجوات هي متثلعلى كفاءة األداء الضرييب، و  سلبا

جتلت يف قصور التشريع الضرييب الذي متت صياغته مبا يتف  مع طبيعة التعامالت التجارية التقليدية  :تشريعيةالفجوة ال -
    و حىت و إن أعلنت بعض الدول عن برناجمها الوطين للتجارة  ،لكرتونية معاجلة التعامالت التجارية اإليف
عالن بالبدء يف االصالحات التشريعية الالزمة، ما جيعل تلك الدول مطالبة فإن ذلك مل يرتاف  مع اإل،  لكرتونيةاإل

ة إجراء التعديالت الضرورية أو صياغة تشريعات جديدة تتواف  بغي ،بضرورة تقييم قوانينها و نظم تشريعاهتا السائدة
 ؛لكرتونيةمع طبيعة التعامالت التجارية اإل

يف ظل احلرص على محاية دارة الضريبية هي املختصة يف تنفيذ القوانني و التشريعات الضريبية اإل ألن:داريةاإلفجوة ال -
لزاما عليها استخدام االبتكارات لضمان أعلى  يصبح، ساواةكل من الدولة و اتجمتمع الضرييب على قدم املحقوق  

هامها دارة الضريبية ملداء اإلأطدم مع القصور املسجل يف تيصقد هذا  ، غري أن مستوى من كفاءة أداء النظام الضرييب
  ساليب أدارة الضريبية تطويرا يف مل تشهد اإل ذاإخاصة  ،يف جمال حصر و فقص و حتصيل الضرائب بكافة أنواعها

 ؛للقيام مبهامهااليت تستخدمها و نظم العمل 

                                                           
1

االفآق و التحديات، المجلد األول، كلية  –ب تنفيذ عمليات التجارة االلكترونية و التحاسب الضريبي، مؤتمر التجارة االلكترونية فهيم حنا و آخرون، أسالي 

 .  71، ص 0220التجارة، جامعة االسكندرية، جوان 

 .729م سهاد كشكول، مرجع سابق، ص .م –  
2

 تم التحميل www.arab-api.org/images/publication/pdfs/144/144_j2-2.pdf    :في  ترونيرأفت رضوان و من معه، الضرائب في عالم األعمال اإللك 

 .2802. 80. 22بتاريخ 
-

مجلة العلوم االقتصادية و علوم التسيير، كلية العلوم : لكترونية، النقاشات، المشاكل، و التحديات، فياإل ، الجباية االفتراضية و التجارةدادن عبد الوهاب 

 .329، ص 0227، 1االقتصادية، جامعة سطيف، العدد 

http://www.arab-api.org/images/publication/pdfs/144/144_j2-2.pdfتم%20الاطلاع%20بتاريخ%2022.%2008
http://www.arab-api.org/images/publication/pdfs/144/144_j2-2.pdfتم%20الاطلاع%20بتاريخ%2022.%2008
http://www.arab-api.org/images/publication/pdfs/144/144_j2-2.pdfتم%20الاطلاع%20بتاريخ%2022.%2008
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يعاين قصورا اتجمتمع الضرييب زال يلكرتونية، الرغم التطور الذي عرفه حجم التعامالت التجارية اإل :مفاهيميةالجوة الف -
ذلك فجوة حتديد  من، و ما يرتتب على تلك التعامالت من اعتبارات قانونية يف فهم املفاهيم و املفردات املتعلقة هبا
و التسجيالت املوسيقية و غريها، فقد يقوم املمول بتقميل هذه املنتجات من طبيعة بعض املنتجات مثل الصور 

 1.منتجات مادية فتصبحو لكن قد يقوم بطباعتها  ،خالل شبكة االنرتنيت و تصبح يف هذه احلالة منتجات رقمية

يرادات مواجهة العديد من التقديات، فهي تؤثر على كل من اإلالنظام الضرييب يف تضع هذه الفجوات الثالث   
 .لكرتونية من ناحية أخرىالضريبية للدولة من جهة، و منو حجم التعامالت اإل

نتيجة مرونة احلركة اليت تدعمها ، و يف ظل تباين مستويات الضرائب بني دول العامل :ةالعدالة الضريبيمشكلة تحقيق  -4
ألنه  ،اختالل يف حتقي  العدالة الضريبية مبين على أساس تكنولوجي ظهر ،و االتصاالتتكنولوجيا املعلومات 

م مرونة يف نقل نشاطه ملا يتمتعون به من ،ب فرض ضريبة  على املؤسسات و األفراد ذوي املكاسب املرتفعة صع  سي
 2.يقل فيها العبء الضرييب ىل دول أخرىإ

  كثري من الدول فكرة املنشأة الدائمة لتقديد السيادة الضريبية بنياستخدمت ال :مشكلة االزدواج الضريبي -5
أو عن طري  ممثل له أن تفرض  امادي دهجاو تالدول، حبيث يكون من ح  الدولة اليت يعمل فيها املكلف من خالل 
كرتونية أصبح لنظرا ألن ظهور التجارة اإلو  ،الضريبة على الدخل احملق  نتيجة مزاولة النشاط عن طري  هذا الكيان

ممارسة نشاطها دون احلاجة لوجود كيان مادي أو ممثل مقيم ملقدم ؤسسة امليهدد هذا املبدأ، حيث أضقى بإمكان 
   املنشأة الدائمة يف حصر الكثري من صور املعامالت أو اخلدمة يف دولة مصدر الدخل، مما يعين فشل فكرة  السلعة

ويل، و قد أدى هذا الوضع اىل أن كل دولة حتاول احلد من ظاهرة التهرب و الصفقات اليت تتم على صعيد حملي أو د
ىل حدوث ازدواج ضرييب على إما يؤدي  ،الضرييب عن طري  التجارة الدولية و تعطي لنفسها احل  يف فرض الضرائب

موطن )وطن دولة امل والصفقة الواحدة، ألن الدولة مصدر الدخل ترى أن هلا احل  يف فرض الضريبة على الدخل 
و هذا  ،يف الدولتني الصفقة الواحدة على فرض الضريبة  ينجم عنهما  ؛أن هلا ح  فرض الضريبةترى أيضا ( الشركة

 .و يزيد من العبء الضرييب على املؤسسات3لكرتونيةىل ختفيض حجم التجارة اإلإيؤدي  ما

 :ال  طبيعة الضريبةبإختهذه املشكالت ختتلف : بطبيعة الضريبةالمرتبطة مشكالت ال.اثالث

ترتبت هذه املشكالت عن صعوبة حتديد  :و المبادئ التوجيهية لها الضرائب غير المباشرةالمشكالت المرتبطة ب -1
  .طبيعة املنتجات و مكان استهالكها

 :من املشاكل اليت قد تثار يف هذا اتجمال:المشكالت المرتبطة بالضرائب غير المباشرة -( أ

                                                           
1

، (ضريبة الدخل في األردن مع إشارة خاصة لدائرة) خيري مصطفى كتانه، أثر المعلواتية و العولمة و االنترنيت في تكييف نظم المعلومات االدارية 

 .029-027، ص 0221أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة النيلين، السودان، 

 .993، ص0222، الدار الجامعية، اإلسكندرية، (قضايا معاصرة-نظم-سياسات)سعيد عبد العزيز عثمان،شكري رجب العشماوي، اقتصاديات الضرائب  -
2

 . 992، ص 0222الضرائب، الدار الجامعية،  العشماوي عثمان و آخرون، اقتصاديات 

 .722م سهاد كشكول، مرجع سابق، ص .م -
3

مجلة  الدراسات المالية و التجارية، :عبد الهادي ابراهيم عبد الحفيظ، اطار مقترح للتعديالت الضريبية الالزمة للتحول الى عالم التجارة اإللكترونية، في 

 .022، ص 3999، 0العدد ، 9كلية التجارة، بني سويف، المجلد 

 .722م سهاد كشكول، مرجع سابق، ص .م - 
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ىل طرح إألنه يقود  ،شكالية فرض الضرائب غري املباشرة على االستهالكإمرقمنة  و معلومات وجود منتجاتطرح  -
هذا له أثره يف  و ،التساؤل حول طبيعة هذه املنتجات فيما اذا كانت نوعا ثالثا من املنتجات أم تقدميا للخدمات

 ؛اجلمركية على القيمة املضافة و الضرائب الضريبةتطبي  
 .كان االستالم و االستهالك أي املكان الذي جيب فيه االخضاع للضريبةكيفية حتديد م -

جياد حلول هلذه املشاكل مت يف اطار السعي إل:على االستهالك لضرائب غير المباشرةفرض االمبادئ التوجيهية ل -(ب
 :،متثلت يف1112 سنة انعقاد مؤمتر أوتاوا عندعداد جمموعة من املبادئ التوجيهية هلذا النوع من الضرائب إ
 :متثلت املبادئ يف :بخصوص التبادالت عبر الحدود -(أ-ب
فرض الضرائب على االستهالك يف الدولة اليت يتم فيها االستهالك، و جيب أن خيضع ذلك لتواف  دويل حول الشروط  -

 اليت يتم مبوجبها اعتبار سلعة أو خدمة كما لو أهنا استهلكت يف دولة معينة؛

 كما لو أنه تقدمي سلعة؛  مي منتجات مرقمنة يف اطار الضرائب على االستهالكعدم معاجلة تقد -

عند قيام مؤسسات أو هيئات أخرى حبيازة خدمات أو سلع معنوية يف دولة ما من قبل موردين باخلارج، يتعني جلوء  -
يسمح هلا باحملافظة فورا على  ذا كان ذلكإآلية أخرى مكافئة  ةأيو التقييم الذايت أو إىل  ىل التصفية الذاتيةإالدول 

 1.الوعاء الضرييب و كذا تنافسية املوردين الوطنيني
 :فقد من حتديد املبادئ التوجيهية التالية :بخصوص مكان االستهالك -(ب-ب
لمعامالت بني املؤسسات، فمن األفضل معاجلة اخلدمات غري املادية كما لو أهنا أستهلكت يف مكان تواجد ل النسبةب -

 ؛سسة املوجهة اليها و تعترب فيه حاضرة جتاريااملؤ 

مستهلك  وجودو يف حالة  ،لمعامالت بني املؤسسات و املستهلكني يتم اعتماد مكان اإلقامة العادية للزبونل بالنسبة -
 2.فإن مكان االستهالك هو املكان الذي يقضي فيه أكرب قدر من وقته ،يقيم يف أكثر من دولة

 :هيهذه الضريبة، ميكن اعتماد مخس آليات لتقصيل  :صيل الضريبة على االستهالكبخصوص آليات تح -(ج-ب
حيث يقوم الشخص املوجهة اليه اخلدمة بتقديد الضريبة الواجبة على :مع التصفية الذاتية/ التقييم الذاتي للضريبة  -

 ة؛ية الوطنيىل السلطات الضريبإالواردات من اخلدمات  و املنتجات غري املادية و دفع املبلغ 

من خالل إجبار املؤسسات غري املقيمة على التسجيل لدى سلطة قضائية و تتم لديها  :تسجيل غير المقيمين -
 ىل سلطة البلد؛إعمليات الفوترة و حتصيل الضرائب على االستهالك لتوجهها بعد ذلك 

لى االستهالك على الصادرات حيث تقوم املؤسسات بتقصيل الضرائب ع :فرض الضرائب على المنبع و تحويلها -
ىل سلطاهتا الضريبية الوطنية على أن تقوم هذه االخرية  إلتقوم بعد ذلك بدفع الضرائب احملصلة  حنو غري املقيمني

 للسلطات الضريبية لبلد االستهالك؛بتقويلها 
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 .312عبد المجيد قدي، دراسات في علم الضرائب، مرجع سابق، ص  
2

 .311نفس المرجع، ص  
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ل الضرائب على ذ يقوم الطر  الثالث بتقصيإ :موثوق مثل الوسطاء الماليينتحصيل الضرائب من طرف ثالث  -
 للدولة مكان االستهالك؛ مث حيوهلا االستهالك على املدفوعات اليت تتم بني الزبائن و املوردين للمنتجات الرقمية

مناعة عاليىة حلساب يتجلى يف استخدام برجميات ذات  :أو تسهيالت التكنولوجيا/ الخيار المعتمد على التكنولوجيا و -
 1.يتطلب ذلك تعاونا دوليا لرتكيب هذا النوع من الربجميات و، حتويلها لبلد املقصد الضريبة آليا على املعامالت و

تسمح القواعد اإلقليمية بفرض ضرائب على األنشطة :و المبادئ التوجيهية لها( على الدخل )  الضرائب المباشرة -2
  التشريع الضرييب الداخلي و بعض التجارية احملققة عرب االنرتنيت من قبل مؤسسة أجنبية نتيجة التوفي  بني تطبي

خضاع و التنمية و اليت تقر اإلاالقتصادي االتفاقيات الضريبية املستوحاة من االتفاقية النموذجية لدول منظمة التعاون 
    الضرييب للمؤسسات األجنبية بالتواجد املادي هلا فوق القطر الوطين عن طري  منشأة دائمة، و هنا تثار إشكالية 

 .ميثل منشأة دائمة و مستقرة ( Serveur)كان مزود معلومايت   ذاإما 
الشؤون الضريبية ملنظمة على هذا الصعيد أقرت جلنة : المبادئ المقترحة من قبل منظمة التعاون االقتصادي و التنمية -(أ

 :هية التاليةيو التنمية املبادئ التوج االقتصادي التعاون
 تكوين منشأة دائمة؛ هامللموسة ال ميكن لوحد أن موقعا الكرتونيا، لطبيعته غري -

ال ميكن عموما ملؤسسة خدمات اإلنرتنيت تكوين عون مستقل مرتبط مبؤسسة أخرى، و من مث ال ميكن اعتبارها  -
 منشأة دائمة هلذه األخرية؛

ة دائمة  ملؤسسة متارس أن يكون منشأ ،ال ميكن ملزود معلومايت يأوي موقعا للتجارة اإللكرتونية، هبذا االعتبار فقط -
ألن عملية ختزين الربجميات و املعطيات احملصلة ملوقع ليس من أثرها أن تضع املزود حتت ،أنشطة بواسطة هذا املوقع

من ضرورة ألي و يف هذه احلالة ميكن اعتبار املزود كمنشأة دائمة للمؤسسة حىت و لو مل يكن هناك .تصر  املؤسسة
يف حد ذاته و إذا كان يتمتع  التجهيزات إذا كان مستغال و مملوكا للتاجر االفرتاضيلتشغيل شخص يف هذا املكان 

 بالصفة الثابتة؛

  ال ميكن أن توجد منشأة دائمة ملا يتعل  األمر باألنشطة الثانوية أو التقضريية مثل ضمان ربط االتصال بني املمون  -
ما مل تشكل هذه األنشطة جزءا أساسيا من . قدمي املعلوماتو الزبون، القيام باإلشهار، مجع املعطيات عن السوق، ت

 2.النشاط التجاري للمؤسسة
ي معضلة تصنيف الدخول املتولدة عن النشاط التجاري الذي مل يكون موضوع لكرتونية أيضا هالتجارة اإل ما تطرحه   

 .رتونية موجودةاهتمام من قبل التشريعات الصادرة يف الفرتة اليت مل تكن فيها التجارة االلك
عن مؤمتر أوتاوا إقرتاحا باعتبار املدفوعات اليت قدم فوج العمل االستشاري املنبث   :المبادئ المقترحة في مؤتمر أوتاوا -(ب

و قدمت يف هذا . تتم من اجل احلصول على خدمات التقميل أو االستخدام للمنتجات الرقمية على أهنا مداخيل للمؤسسة
 .3لخدمات اليت قد تقدم الكرتونيا و طبيعة املداخيل ذات الصلة هبالين نوعا من اخلدمات كنماذج اتجمال مثانية و عشر 
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 :تضم هذه املشكالت ما يلي :و المجتمع الضريبي اثبات العقود و المعامالتالمرتبطة بمشكالت ال.رابعا
ية و االتفاقيات الدولية أحكاما تشمل معظم القوانني الوطن :ثبات العقود و المعامالتإالمشكالت المرتبطة ب -1

 القوانني و تشريعاالت غياب فإن هذا األساس على و ،)ي ثالتو ب يعر  ما أو(  ثبات الكتايب للتعامالتتشرتط اإل
 تطرح ذلك ىلإ أضف ل،اتجما هذا يف صعوبة حيدث أن شأنه من إلكرتونيا تتم اليت العمليات باحلسبان تأخذ اليت

 املتعاملني أمساء ال و، ) نهامث( قيمتها بالتايل و املبادالت حمتوى معرفة على الضريبية اإلدارة قدرة عدم مشكلة السرية
 األنظمة و اإللكرتونية اتءاإلمضا تطور إن مث .الضرائب جلباية بالنسبة عائقا يشكل ما هذا و األحيان، بعض يف
 1.الضريبيةا اإلدارة إرضاء بإمكانه يسل املصار  قبل من مراقبتها تتم اليت اإللكرتوين ية للدفعز املرك

    هذه التقديات فرضت ضرورة مراعاة العديد من النقاط عند صياغة أي من السياسات املستقبلية اخلاصة  
 :، ال سيما املعاملة الضريبية للتجارة االلكرتونيةبالضرائب

 ؛ةاالتساق مع اسس التجارة العاملية و عرب السلطات القضائية املختلف -(ا

 احلياد عند املقارنة مع أنواع التجارة األخرى؛ -(ب
 جتنب االزدواج الضرييب؛ -(ج

 و االذعان الضرييب؛ألتزام التقليل من نفقات اإل -(د

    2.باإلضافة اىل سهولة القواعد املتبعة ،االتسام بالشفافية و القدرة على التنبؤ هبا -(ه

لكرتونية عدم مواكبة املمولني ملنط  الضرائب على التجارة اإل تجلى يفت: المشكالت المرتبطة بالمجتمع الضريبي -2
 دفعو هذا  ،جراءات و التدابري ذات الصلة مبا يؤسس لربوز ثقافة ضريبية جديدةمبراجعة املفاهيم و استيعاب اإل

عامالت هذه ىل إعداد قوانني و تشريعات حتكم مإالتجارة هذه بالدول الصناعية حتت ضغط التطور الذي تعرفه 
 .بيع املعلومات و احلصول عليها و تداوهلالضوابط وضع ىل شبكة االنرتنيت و إو تضبط حقوق الدخول  ،التجارة

من اآلراء و املقرتحات اخلاصة بالكيفية اليت تتم  ظهرت العديد :لكترونيةلمعامالت اإلللضريبة المعالجة ا :الفرع الرابع
 :، حناول الوقو  على البعض منها فيما يلي 3االلكرتونية لتجارةلتعامالت اهبا املعاملة الضريبية 

 :متثلت أهم املقرتحات يف هذا اتجمال يف اآليت: الضريبة على حركة رؤوس األموال و االستهالك .أوال

                                                           
1

مجلة العلوم االقتصادية و علوم التسيير، كلية العلوم : عبد الوهاب دادن، الجباية االفتراضية و التجارة االلكترونية، النقاشات، المشاكل، و التحديات، في 

 .329، ص 0227، 1االقتصادية، جامعة سطيف، العدد 

 . 992، ص 0222ماوي عثمان و آخرون، اقتصاديات الضرائب، الدار الجامعية، العش  -

 .722م سهاد كشكول، مرجع سابق، ص .م -
2

،المعهد العربي  )   0) العدد (  0) مجلة التنمية و السياسات االقتصادية، المجلد :في رأفت رضوان و من معه، الضرائب في عالم األعمال اإللكتروني 

  .0220ويت، جوان للتخطيط، الك
3

بفتح  3999ن بداية االهتمام بالضرائب على التجارة االلكترونية كانت بقرار لجنة الشؤون الضريبية لدى منظمة التعاون و التنمية االقتصادية في جوا 

رفرد حيث تم تبادل اآلراء حول الضرائب في جامعة ها 3992و تم عقد مؤتمر في أفريل . النقاش جول القضايا الضريبية ذات الصلة بالتجارة االلكترونية

و كان موضوعه يتعلق بكيفية تحديد المبادئ العامة و استعراض  3992نوفمبر  02-39بفنلدا ما بين  Turkuثم تم عقد مؤتمر .على التجارة االلكترونية

تجسيد قدرة : عالم بال حدود" تحت عنوان  3991أكتوبر  9-2بين ليتبع ذلك بعقد مؤتمر أتاوا بكندا ما . المشكالت الى يمكن أن تواجه التجارة االلكترونية

             تنمية االقتصادية، القطاع الخاص لو قد عالج هذا المؤتمر الحلول المطروحة بحضور وزراء دول منظمة التعاون و ا" التجارة االلكترونية العالمية

 .Turku  هي نتائج مؤتمرو المنظمات ذات الطابع االجتماعي و كانت أرضية النقاش 

 .397، 391، 390، 312عبد المجيد قدي، دراسات في علم الضرائب، مرجع سابق، ص راجع  -



 .لسياسة االقتصادية للدولةترشيد او  جيهتو  و دورها في السياسة الضريبيةالتعريف ب: ي الفصل الثان

787 

 

ادة اقرتحها جيمس توبني على حركة رؤوس األموال من أجل احلد من املضاربات و تطايرية النقود و إع :ضريبة توبين -1
، و قد القت هذه الضريبة اهتماما من قبل صندوق النقد الدويل و كانت توجيهها حنو االستثمار طويل املدى
ىل الرتاجع عن معارضتها و االعرتا  ببعض مزاياها، و هذا ما أدى إانتهت به موضوعا لعديد من دراسات قام هبا 

 1؛ىل تطبيقهاإو الدعوة ىل تبنيها إبالعديد من الوكاالت التابعة لألمم املتقدة 

فقوى هذا املقرتح هو التقول من فرض الضريبة على الدخل إىل فرض الضريبة على : االستهالك على الضريبة -2
حيث تساعد هذه الضريبة يف حتصيل الضرائب من املتهربني من دفعها مبا يف ذلك الذين  االستهالك و امللكية،

من  .ها بشكل مايقومون بإنفاقسحيث  ،امللموسة عرب شبكة االنرتنيت حيققون دخوال مرتفعة من التعامالت غري
األفكار اليت طرحت للنقاش يف هذا اتجمال هي امكانية فرض الضريبة على املستهلك من خالل الشركات اليت تقدم 

قاسبة حيث تقوم هذه الشركات مب، خدمة االنرتنيت عن طري  اضطالعها بدور الوسيط بني احلكومة و املستهلكني
و تقوم بعد ذلك  ،عمالئها على التعامالت اليت جيروهنا عرب االنرتنيت مث فرض ضريبة مبيعات على املعامالت املختلفة

لكرتونية و قد أثريت بشأن هذه الفكرة العديد من املالحظات املتعلقة بطرق تتبع املعامالت اإل.ىل احلكومةإبتقويلها 
         كما أهنا ستتسبب يف زيادة األعباء على . السرية و األمنللعمالء و مدى تضارب ذلك مع قوانني

ما ،ىل هذه الشركاتإىل دفعهم مثن السلعة و اخلدمة سيجدون أنفسهم مطالبني بدفع ضريبة إاملستهلكني، فإضافة 
 2.لكرتونية، خاصة عند فرض أعباء ضريبية مرتفعةىل عرقلة منو التجارة اإلإيؤدي يف النهاية 

 :ب املقرتح تطبيقها يف هذا اتجمالئمن الضرا: لكتروتي للبيانات و هجرة األدمغةالضريبة على االنتقال اإل .نياثا
لكرتوين للبيانات و يتم حتصيلها على هي أحد احللول املقرتحة لتنظيم معامالت االنتقال اإل :Bit taxضريبة البايت  -1

، لتكون 1111 مت تقدمي هذا املقرتح ألول مرة يف نادي روما عام3.نقلها أساس كمية البيتس الرقمية اليت يتم استخدامها أو
و قدمها برنامج األمم املتقدة لإلمناء يف تقريره ، Arthur cordell بعد ذلك حمل اهتمام جمموعة من الباحثني من بينهم

 4.ومة الشرخ أو الفجوة الرقميةامن أجل مق 1111السنوي لعام 
أهنا من أفضل احللول املقرتحة يف هذا اتجمال اإل أهنا مل تسلم من  علىىمن املهتمني هذه الضريبة رغم اعتبار الكثري     

 :االنتقاد كوهنا تنطوي على العديد من العيوب منها
لكرتونية على القيمة املضافة عند اقتنائه األجهزة اإل ضريبةيقوم بدفع ال إذ :ضريبي الزدواجخضوع المستهلك  -(ا

ىل ضريبة البايت عند استخدامه هلذه األجهزة إباإلضافة  ،نقل املعلومات و يت يستخدمها يف عملية تبادلاملختلفة ال
 ؛اخنفاض الكلفةة و هذا يتسبب يف فقدان االنرتنت و أجهزة نقل البيانات األخرى مليز . يف تبادل املعلومات

األعمال املتوقع انبثاقها عن هذه الصناعة اجلديدة و ما يتبع ذلك من اخنفاض يف األنشطة و  :تراجع نمو االنترنت -(ب
 ؛اليت تستوعب العديد من فرص العمل
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تتبع تدف  البيانات و رصدها هبد  فرض الضريبة عليها يعد نوعا من أنواع إن :عتداء على خصوصية الفرداإل -(ج
 ؛االعتداء على اخلصوصية

ىل ظهور العديد من إد من التكاليف و التعقيدات اليت قد تؤدي هذا النظام اجلديد على العديينطوي : رتفاع الكلفةإ( د
 1.املشاكل اليت تزيد نفقات إصالحها عن االيرادات املتوقع تولدها عن هذا النظام

و تعمل هذه الضريبة ، يتم حتصيلها من الدول املهاجر اليها لصاحل الدول مصدر اهلجرة :الضرائب على األدمغة  -2
 . ة األدمغة و دعم التعليم و التكوين العايل يف الدول الناميةعلى التقليل من هجر 

بعد قيام بعض الدول بتسطري  2111و قد قدم هذا االقرتاح ألول مرة من قبل برنامج األمم املتقدة لإلمناء عام   
 2.تستهد  استقطاب الكفاءات يف جمال االعالم اآليل و تكنولوجيا املعلومات ،برامج للهجرة
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  .المنافسة الضريبية: مطلب الثانيال
تسابقها  عرب ،دوله ىل اتساع جمال املنافسة الضريبية بنيإ االستثماريةعلى جذب رؤوس األموال  يتنافس العاملالأدى      

دولية أحد املظاهر و تعد املنافسة الضريبية ال. و توفري املناخ املالئم لنموه يف منح احلوافز الضريبية لتشجيع االستثمار
يف جهودها اهلادفة  الوطنيةسياسة الضريبية لل اجديد ياحتد مشكلة بذلك ،صادية و املاليةاألساسية اليت أفرزهتا العوملة االقت

منها  تضرر من هذه املنافسة كما قد تستفيدقد اليت املؤسسات الصغرية و املتوسطة  من خاللخاصة  لتشجيع االستثمار
ذي يستدعي الوقو  على الظاهرة و ابراز تأثرياهتا على اقتصاديات الدول و مدى قدرة سياساهتا الضريبية األمر ال .أيضا

 :نيالتالي ينعلى حتقي  أهدافها من خالل العنصر 
 ماهية المنافسة الضريبية؛:الفرع األول -

 .آثار المنافسة الضريبية و آليات مواجهتها:الفرع الثاني -
 .سة الضريبيةماهية المناف:الفرع األول

جنمت عن اجلهود املبذولة من طر  دول العامل من خالل سياستها الضريبية على جذب هي ظاهرة املنافسة الضريبية    
 . مزيدا من االستثمارات احمللية و األجنبية

ديد من التعاريف نورد العيف هذا املوضوع االهتمام الواسع و املتزايد من قبل الباحثني  نتجأ: مفهوم المنافسة الضريبية.أوال
 :البعض منها فيما يلي

جراء الضرييب الذي تقوم به الدولة من جانب واحد لتشجيع االستثمار أو توسيع اإلهي :"  Janeba.Eتعريف  -1
 1."معدالت الضريبة أو منح اإلعفاءاتالوعاء الضرييب من خالل ختفيض 

خاصة يف ظل  ،و تعرب عن العالقة بني الدولة و املستثمرينهي نتيجة لظاهرة العوملة " : philippe Dider تعريف -2
التبادل التجاري احلر الذي يتم خارج احلدود اإلقليمية للدول مبا ميكن من حترير حركة روؤس األموال، و من مث فهي 

 2."رتقب لنسب الضرائب من قبل الدولةاخلفض غري امل

تنامي ظاهرة التنافسية  نتيجةبني األنظمة الضريبية للدول هي الفوارق املوجودة " :Marini philippe تعريف -3
، من أجل السيطرة على مورد عاملي مهم متمثل يف تدف  رأس املال األجنيب ألي دولة، مما خيل  تباينا بينهاالضريبية 

     أجل  يف أداء هذه الدول من اجلانب الضرييب وف  التنافس الضرييب احلاصل بينها، مما يؤدي إىل الصراع من
لسوق، و هذا ما حدث يف دول تنسقب من افالبقاء، و يهدد الدول اليت ال متلك مؤهالت و إمكانات البقاء، 

 3."أوربا

                                                           
1
 E.Janeba, tax competition in imperfectle competitive markets, Journal of international Economics, vol 11.  

مجلة التنمية و السياسات االقتصادية، المجلد : و مدى امكانية تطبيقها في واقع النظم الضريبية العربية، فيرمضان صديق محمد، نظرية اتنسيق الضريبي  -

 .2ص . 0220، المعهد العربي للتخطيط، الكويت، (23)، العدد (29)
، جامعة الجزائر، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير، محمد عباس محرزي، نحو تنسيق ضريبي في اطار التكامل االقتصادي المغاربي، رسالة دكتوراه غير منشورة -

 .11، ص0229
2 Philippe Didier, la notion de concurrence fiscale archives de philosophie du droit de l’impôt, tome 46, Dalloz, paris, 2002, p 103. 

مجلة دفاتر السياسة و القانون، جامعة قاصدي : ثارها على نماذج من إقتصاديات الدول المغاربية، فيالتنافسية الجبائية  وآ بن عبد الفتاح دحمان و من معه، - 

            .            010، ص 0233، جوان  9  مرباح، ورقلة، العدد
3
 Marini philippe, la concurrence Fiscale en Europe, contribution ou débat ( on ligne ),  

            .            010الفتاح دحمان و من معه، مرجع سابق، ص  بن عبد -
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هي ظاهرة عاملية حتصل عندما تتنافس الدول فيما بينها من أجل : " تعريف منظمة التعاون االقتصادي و التنمية -1
ر الدويل، أو توفري مناخ مساعد الستقطاب االستثمار األجنيب احلصول على أكرب حجم من تدفقات االستثما

 1."تيار البلد املراد االستثمار فيها يوفر للمستثمر بدائل إلخمماملباشر، 
نتيجة تجمموعة االجراءات الضريبية اليت تقوم هبا الدولة  " استخالصا مما سب  ميكن تعريف املنافسة الضريبية على أهنا  

دعم أو احلماية لصادراهتا، و استقطاب رؤوس األموال حلفز االستثمار، دون مراعاة للسياسات كشكل من أشكال ال
 ."نتهجة من طر  الدول املنافسة هلاالضريبية امل

 هامبا يرتتب عن ربط التصنيف املهم هوغري أن  ،تعددت معايري تصنيف املنافسة الضريبية: أنواع المنافسة الضريبية.ثانيا
 2:ىل منافسة ضارة و منافسة غري ضارةإعلى هذا األساس تصنف  و سلبيات، ومن اجيابيات أ

تدعى أيضا باملنافسة الضريبية غري املشروعة، نتيجة الضرر الذي تسببه للدول املضيفة : المنافسة الضريبية الضارة -1
ل األوىل يف التضقية جبزء من و يتجلى هذا الضرر بالنسبة للدو  .لالستثمار أو الدول املشاركة يف السوق على السواء

يتعرض  ماىل املخاطر اليت قد ترتتب عن تلك التضقية، فيإمواردها ألجل جذب االستثمار األجنيب دون االنتباه 
ىل أضرار معتربة نتيجة عدم استقطاهبا لالستثمار األجنيب من ذلك ضياع فرص االستفادة إالصنف الثاين من الدول 

 .املرافقة لالستثمارات األجنبية، و حرماهنا من التدفقات املالية بالعملة الصعبةاملتقدمة من التكنولوجيا 
فقد سعت دول االحتاد األوريب ودول  ،غري ضارنه ضار أو أعلى ( منح مزايا ) لصعوبة احلكم على أجراء ضرييب معني 

 :3متثلت فيما يلي ،سات الضريبية الضارةالتنمية إىل وضع جمموعة من املعايري لتقديد املمار  واالقتصادي  منظمة التعاون
 :أبرز معايري حتدديد املمارسات الضريبية يف هذا اتجمال هي :المعايير المرتبطة بالحوافز الضريبية -(ا
 مدى منح املزايا الضريبية إىل غري املقيمني أو إىل معامالت تتم مع غري املقيمني؛ -

 من املزايا املمنوحة ؛ املقيمني غرياحمللي حىت ال يستفيد مدى فصل و عزل السوق  -

مدى منح مزايا ضريبية، حىت و إن مل يوجد أي نشاط اقتصادي حقيقي أو أي حضور اقتصادي جوهري يف الدول  -
 ؛األعضاء يف االحتاد األوريب و منظمة التعاون و التنمية االقتصادية

لضريبية ناتج من كون القواعد القانونية املعمول هبا  نعدام الشفافية اإذا كان إمدى شفافية منح املزايا الضريبية، و ما  -
 كانت موضوع تسامح غري شفا  على املستوى اإلداري؛

مدى احرتام القواعد الدولية املطبقة على أسعار التقويالت بني تتمثل يف : المعايير المرتبطة بأسعار التحويالت -(ب
ئ التوجيهية لعمل هذا النوع من املؤسسات الصادرة عن منتها املبادضالشركات متعددة اجلنسيات وفروعها اليت ت

 ؛والتنمية االقتصاديمنظمة التعاون 

                                                           
1 Charles oman, concurrence fiscale et investissementdirects a l’étranger ( IDE), problèmes économique , N: 2680, paris du 20 sep 

2000, p 23. 

                        .010مرجع سابق، ص  بن عبد الفتاح دحمان و من معه، -
2

            .            017-011، ص نفس المرجع 
3

 .023عبد المجيد قدي، دراسات في علم الضرائب، مرجع سابق، ص   



 .لسياسة االقتصادية للدولةترشيد او  جيهتو  و دورها في السياسة الضريبيةالتعريف ب: ي الفصل الثان

787 

 

 :و تتعل  هذه املعايري مبا يلي: المعايير المرتبطة بالمادة الخاضعة للضريبة و االتفاقيات الضريبية الدولية -( ج
 بة؛يللضر مدى وجود اصطناعية يف تعريف و حتديد القاعدة أو املادة اخلاضعة   -

 .مدى دخول الدولة يف شبكة واسعة من االتفاقيات الدولية أو ترقيتها ألنظمة ضريبية تفضيلية كوسيلة لتخفيض الضريبة -
خضاع املنخفضة اليت تقرها الشكل األكثر إضرارا من املنافسة الضريبية نتيجة مستويات اإل 1تعد اجلنات الضريبية    

  .إحتضاهنا لألنشطة املالية خارج احلدوداألنظمة الضريبية هبا من جهة، و 

الضريبية املشروعة، و تستمد مشروعيتها من عدم تسببها يف أضرار  املنافسة تدعى : المنافسة الضريبية غير الضارة -2
فهي متكن من جذب . للدول املعنية هبا، فهي حتق  منافعا للدول املستقبلة لالستثمار و الدول املستثمرة على السواء

 2.شغل و غريهاالمناصب  توفريو ما يتبع ذلك من  ،ستثمار األجنيب و إقامة الشراكة يف جمال االستثمار و غريهااال
 .و آليات مواجهتها آثار المنافسة الضريبية:الفرع الثاني

  ناصب العمل ترتتب على املنافسة الضريبية جمموعة من اآلثار االجيابية منها جذب االستثمارات األجنبية و توفري م    
         و توفري السيولة بالعمالت األجنبية، غري أهنا قد حتدث أيضا مجلة من اآلثار السلبية على غرار التهرب الضرييب 

 :مها، األمر الذي يستدعي مواجهتها جتنبا لسلبياهتاري و االزدواج الضرييب و غ
 ية اعتمادا على معيار الضرر الذي قد تسببه من عدمه، فإن تبعا لتصنيف املنافسة الضريب: آثار المنافسة الضريبية. أوال

 :3كما سنوضقه فيما يلي،السلبية منها االجيابية و  منها ،هذه الظاهرة قد ترتتب عنها العديد من اآلثار
كذا و   ،ملنافسة غري الضارة العديد من املزايا بالنسبة للدول املضيفة لالستثماريرتتب عن ا:  اآلثار االيجابية -1

 :اآليت املستثمرين األجانب، ميكن إجياز أمهها يف
تعد الضريبة من أهم العناصر املشكلة للمناخ االستثماري، و تؤثر بشكل كبري على  :جذب االستثمارات األجنبية -(ا

من و بذلك تطرح املنافسة الضريبية أمام املستثمر العديد 4،فرص جناح او فشل املشروعات االستثمارية يف بلد ما
و ذلك حبسب مستوى الضغط  ،البدائل و اخليارات للمفاضلة بني االستثمار يف دولته األصلية أو يف غريها من الدول

فضل االمتيازات الضريبية و على حساب دولته أذا كانت تتيح له إالضرييب، فهو يفضل االستثمار يف الدول املضيفة 
  ؛و العكس صقيح األصلية نتيجة ارتفاع مستوى الضغط الضرييب هبا،

                                                           
إحدى .بدونه أصال أقطار جزئية أو دول ذات تشريع ضريبي رخو متسامح أو" الجنات الضريبية على أنها  ATTACعرفت الجمعية من أجل فرض الضرائب الفرنسية  1

و في هذا االطار يمكن الحديث عن دول تتاجر بسيادتها بتوفير أنظمة تشريعية و ضريبية مالئمة . خصائصها المشتركة االستقبال غير المحدود و المغفل لرؤوس األموال

انعدام أو ضعف : فإنها تشترك في مجموعة من الخصائص أهمها ، و لكن في غياب التعريف الموحد الشامل للجنات الضريبية"لمالكي رؤوس األموال مهما كان مصدرها

هياكل قاعدية مستوى الضرائب، وجود عملة مستقرة في ظل انعدام الرقابة على الصرف، وجود معاهدات ضريبية، وجود سرية مصرفية، مالية و تجارية،  وجود 

 :ضريبية الىو يمكن تصنيف الجنات ال .ياسي و اقتصاديلإلتصاالت، وجود استقرار س
 الضريبي، و إن وجدت تكون قليلة؛ دول و أقاليم ذات ضرائب معدومة، حيث ال تدفع الشركات األجنبية اإل حقوق اتسجيل، و ليس لهذه الدول اتفاقيات ضريبية لتفادي اإلزدواج -

و يمكن أن تقابل فيها الضريبة على الربح بمعدل منخفض ضرائب   دول و أقاليم ذات مستوى ضريبي منخفض أو ذاتضرائب مفروضة على أساس قاعدة إقليمية محدودة -

لذا يمكن أن تكون فيها الضرائب على الشركات العابرة . و الهدف من ذلك استقطاب االستثمارات األجنبية المباشرة للمساهمة في التنمية االقتصادية للبلد أو األقليم. الحق العام

 ئب اإل على األنشطة الداخلية، و تكون معدومة أو منخفضة على األنشطة الخارجية؛للحدود محفزة جدا، و ال تفرض الضرا

ويمكن أن تمنح الجنات الضريبية مزايا تفضيلية تصل الى درجة اإلغراق الضريبي، لذلك . دول و أقاليم تمنح مزايا ضريبية لبعض المؤسسات أو األنشطة -

 .قذرة و تهريبها، لذا تسعى الدول عن طريق مجموعة من الهيئات الى محاربتها من خالل جهود دوليةأصبحت مواطن مفضلة للتهرب  و غسيل األموال ال

 .022-029راجع عبد المجيد قدي، دراسات في علم الضرائب، مرجع سابق، ص   -
2
 Philippe Didier, op-cit  ,  p 111. 

            .            284مرجع سابق ، ص  بن عبد الفتاح دحمان و من معه، -
3

            .            019-012، ص  نفس المرجع  
4
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جراءات التقفيزية بشكل فعال يف خفض التكاليف و حتفيز املشروعات حيث تسهم اإل: فرص العمل توفير -(ب
 ؛ىل توفري أكرب قدر ممكن من مناصب الشغلإاالستثمارية على االستمرار يف أنشطتها و توسعها، مبا يؤدي 

د كبرية  املستثمرين األجانب، تتمكن الدول املضيفة من توفري موار نتيجة التنافس بني :توفير السيولة بالعملة الصعبة -(ج
 ؛توظيفها يف تغطية احتياجاهتا االقتصادية من العملة الصعبة، ميكنها

 :يرى أنصار املنافسة الضريبية أن هلا مزايا أخرى كوهنا تسمح:  المرتبطة بالسيادة و مواجهة الدول مزاياال -(د
 مبمارسة سيادهتا و بتنوع اخليارات؛( ، بلدية منطقة، إقليم) لكل دولة  -

 لكل الدول بتعويض العوائ  اجلغرافية مثل البعد عن األسواق؛ -

 .1مبقاربة ميل بعض الدول إىل إخضاع رأس املال أكثر من العمل و االستهالك -
 :تتجلى أبرز سلبيات املنافسة الضريبية الضارة يف: اآلثار السلبية -2
  خضوع الدخل أو الربح ألكثر من مرة للضريبة أو لعدة ضرائب متشاهبة  حي تملحيث  :ي الدولياالزدواج الضريب -(ا

خاصة يف غياب الدول  هأو متماثلة يف دول خمتلفة، نتيجة تأثري قواعد األقليم اليت تقرها القوانني الضريبية الداخلية هلذ
فقد خيضع لقانون 2،ائلة قوانني أكثر من دولة واحدةحيث جيد املستثمر نفسه حتت ط .الدولية الضريبيةاالتفاقيات 

 ؛الثالثة استنادا لفكرة مصدر الدخل ثانية استنادا لفكرة االقامة، واستنادا لفكرة اجلنسية، و االاألوىل الدولة 
          نتيجة استغالل الثغرات والنقائص والتسهيالت يف التشريعات الضريبية الداخلية : الدولي الضريبي التهرب (ب

 ؛من أجل جتنب الضرائب أو التخفيف من عبئها ،الضريبيةواالتفاقيات 

تؤدي املنافسة الضريبية إىل تآكل الوعاء الضرييب و االخنفاض املستمر يف احلصيلة  :  تآكل الوعاء الضريبي -(ج
تتأثر الدول األخرى بكل  كما  .زايد الدولة على منقهابسبب التخفيضات املتتالية أو اإلعفاءات اليت ت   ،الضريبية

نقص حصتها من رأس املال املستثمر أو نتيجة لقيامها بإجراء مضاد  من خالل إجراء ضرييب تقوم به هذه الدولة
  .و هو ما يعر  بالتأثريات اخلارجية للضريبة ،ما يقلل من مواردها الضريبية ،يتمثل يف منح حوافز و إعفاءات أكثر

مدى االخنفاض املستمر الذي حل   1113عام  Thomsen & Woolcockالباحثان دراسة قام هبا ظهرت و قد أ
          1123بأسعار الضرائب يف بعض الدول األوربية، حيث خفضت ضريبة الدخل على الشركات ما بني عامي 

 يف  %31إىل  %41يف الدمنارك، و من   %32إىل  %41يف بلجيكا، ومن  %31إىل  %14من  1113و 
 3.يف بريطانيا %31إىل  %11يف اليونان، و من  %12إىل  %11و من  أيرلندا،

    املنافسة اتجمال أمام الشركات االستثمارية و خاصة دولية  تتيح:تشويه هيكل التجارة و االستثمار العالمي -(د
ضل، أو تساعد على اليت تقدم مزايا أف النشاط، للتخطيط الضرييب الدويل الذي يقوم على اختيار االستثمار يف الدول

جتنب الضرائب دون القيام باستثمارات حقيقة فيها، ما يتسبب يف تشويه هيكل التجارة و االستثمار العاملي، و تزايد 
األعباء اإلدارية اليت تتقملها الدول ملواجهة تصرفات هذه الشركات، دون حصوهلا على إيرادات ضريبية مهمة، مما يفاقم 
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النفقات العامة، و قد جيرب ذلك الدول إىل تبين نظم ضريبية ارتدادية للقد من إساءة املستثمرين العجز املوازين و خيفض 
 1.الضرييب قفيزلسياسات الت

 :، فإهنا تؤدي إىلهامعارضي حبسب: اختالل قرارات االستثمار و رفع األعباء الضريبية و كلفة االستثمار -(ه
 اختالالت يف قرارات توطني املشاريع؛ -

 األعباء الضريبية لألوعية األقل حركية؛ حتميل -

قد تكون مكلفة من حيث جذب االستثمارات و األنشطة االقتصادية للمكان غري املناسب، مما يؤدي إىل اخنفاض  -
 .2اإليرادات أو سوء استخدامها

ن يتم أ، يقرتح البعض ضارةلضمان الفعالية يف مواجهة املنافسة الضريبية ال :الضارة ة المنافسة الضريبيةآليات مواجه.ثانيا
  :تاليةلذلك من خالل املراحل الثالثة ا

و يف هذا االطار قامت منظمة : قيام كل دولة بتحديد التدابير و الممارسات التي قد تكون مصدر ضرر ضريبي -1
ومات بني الدول التعاون االقتصادي و التنمية بإنشاء منتدى حول املمارسات الضريبية الضارة، إضافة اىل تبادل املعل

 خبصوص املمارسات الضارة؛
عن طري  حتديد اآلثار اليت حيدثها على الدول األخرى من أية : تقييم الطابع الضار أو غير الضار ألي إجراء ضريبي -2

 طبيعة كانت؛
 :و املتمثلة يف :الضارة تطبيق التوصيات و التوجيهات الخاصة بمحاربة المنافسة الضريبية -3
 ظة على الوضع القائم من خالل عدم اعتماد تدابري جديدة ميكن اعتبارها ضارة؛احملاف -(أ

 من خالل فقص املمارسات و القوانني املعمول هبا و تطهريها من املمارسات الضارة؛ اإللغاء، -(ب

 دولة؛ التعاون الكامل بني الدول يف حماربة التهرب الضرييب من خالل تبادل املعلومات و طبقا لقوانني كل -(ج

العمل على و ضع التدابري املضادة للتعسف، و املضادة للممارسات الضارة ضمن القوانني الضريبية و االتفاقيات  -(د
كونه اآللية األهم ملواجهة املنافسة   ،و يتم ذلك من خالل التنسي  الضرييب بني الدول 3،املانعة لإلزدواج الضرييب

 .وايلاململطلب حمتوى ا، و الذي سيكون ةالضريبي
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Gropp Reint & Kostial kristinal, FDI and corporate tax revenue : tax harmonization or competition ?, finance and 

development Review,  2001, vol 38, N 2 
2

 .022عبد المجيد قدي، دراسات في علم الضرائب، مرجع سابق، ص  
3

 . 020-023، ص نفس المرجع  

 



 .لسياسة االقتصادية للدولةترشيد او  جيهتو  و دورها في السياسة الضريبيةالتعريف ب: ي الفصل الثان

777 

 

 .التنسيق الضريبي: المطلب الثالث
 1أو التجانس الضرييبتوحيد النظم الضريبية املنافسة الضريبية الضارة حتدث العديد من اآلثار السلبية، كما أن ألن     

، حيث تتباين مبا يتناسب مع أولوياهتا حيرم كثري من الدول من استخدام السياسة الضريبية يف حتقي  أهدافها االقتصادية
فبعض الدول هتتم بالضريبة كمورد مايل ملواجهة زيادة النفقات العامة، يف حني هتتم  ،هذه األخرية من دولة إىل أخرى

      لذك فإن التنسي  الضرييب . دول أخرى باستخدام الضريبة لتققي  بعض األهدا  االقتصادية كتشجيع االستثمار
و هو ما نسعى إىل  ،و تفاوت األمهية النسبية لكل دولة رو  كل دولة و أهدافهاو خبال  التوحيد الضرييب يراعي ظ

 :من خالل العناصر التالية توضيقه
 ؛ماهية التنسيق الضريبي: الفرع األول -

 ؛آليات و أساليب التنسيق الضريبي: الفرع الثاني  -

 .اآلثار االقتصادية للتنسيق الضريبي: الفرع الثالث  -
 .التنسيق الضريبي ماهية: رع األولالف
حداث تقارب يف السياسات الضريبية و جتنب املنافسة الضريبية الضارة إيدخل التنسي  الضرييب يف اطار العمل على    

 .، و تشجيع االستثمار بشكل حيق  مصاحل كل دولةهبد  حتقي  التكامل االقتصادي
 .مبفهومه و نطاقه و أهدافه اخلاصةالضرييب  التنسي يتميز  :و أهدافه و نطاقه مفهوم التنسيق الضريبي.أوال
 :االقتصادية اليت تناولت هذا املوضوع العديد من التعاريف من بينها الدراساتضمنت ت:مفهوم التنسيق الضريبي -1
       يقوم التنسي  الضرييب بني الدول على إزالة أوجه االختال  بني النظم و التشريعات " :األول تعريفال -(ا

قواعد حتديد الواقعة : ية، حبيث تصبح متناغمة و متناسقة و متقاربة يف خمتلف اتجماالت الضريبية، و من أمههاالضريب
 2".عفاءات الضريبية، و معدالت الضرائباملنشئة للضريبة، و أحوال و شروط منح اإل

عات الضريبية حبيث تبتعد عن أوجه االختال  بني النظم و التشرييعين السعي إىل إزالة أهم " :الثانيتعريف ال -(ب
 3".وقد يتسع جمال التنسي ، و قد يقتصر على جانب أو جوانب قليلة.التناقض و تصبح متقاربة يف خمتلف اجلوانب

دة دول، هبد  إزالة التنسي  الضرييب هو جمموعة القواعد و االتفاقيات و التعاقدات املربمة بني ع" :الثالثتعريف ال -(ج
 4".ينها و اليت  تعرفها أنظمتها الضريبية املختلفة، و منعها من اإلضرار بالتكامل االقتصاديما بالتناقضات في

                                                           
قيق التكامل االقتصادي و هذا ال يتم اإل بعد التجانس الضريبي هو معنى متقدم عن التنسيق الضريبي، فهو يندرج في إطار توحيد السياسات االقتصادية الوطنية من أجل تح 1

و الممارسات اإلدارية، و من ثم العمل إحالل سوق مشتركة تجمع البادان العضوة في االتحاد، و بالتالي فهو يعني عملية توحيد المعدالت الضريبية أو تقييس المناهج، المفاهيم 

و بذلك فهو يتميز . تجانس الضريبي تماثل في السياسات المتعلقة بالموازنة بين الدول المعنية بالتكامل االقتصاديعلى تحقيق تماثل الهيكل الضريبي، كما يمكن أن يتضمن ال

ضريبية بشكل منسجم و عن التنسيق الضريبي الذي يعبر عن ذلك المسار من التشاور الموجود بين دول عضوة في تكتل إقليمي حول طرق تنظيم أنظمتها و سياساتها ال

 .ب فيما بينها، وبالتالي يعتبر التنسيق اضريبي مستوى أدنى من الجانس اضريبيمتقار

مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، جامعة : محمد عباس محرزي، التجانس الضريبي في إطار تحقيق اتكامل االقتصادي في منطقة المغرب العربي، في -

 .9-1، ص 0229، ماي 0الشلف، العدد 
2

 3921ات، مقال في التنسيق الضريبي في األسواق المشتركة، معهد الدراسات المصرفية، اإلسكندرية، عبد الكريم صادق برك 

األكاديمية للدراسات االجتماعية و االنسانية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، : عزوز علي، آليات و متطلبات تفعيل التنسيق الضريبي العربي، في مجلة  -

 .99، ص 0230،  1العدد 
3

 ..021دراسات في علم الضرائب، مرجع سابق، ص  بد المجيد قدي،ع 
4
 Jose Marcos pinto ALVERES, perpesctives on tax harmonization for Brazil and for the southern cone common 

Market-Mercosoul, the institute of Brazilian Business and Management Issues, spring. 19 
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ىل ختليص الضريبة من آثارها غري املالئمة إالتنسي  الضرييب هو جمموعة اإلجراءات اليت هتد  " :الرابعتعريف ال -(د
لتلك اليت توجد يف اقتصاد موحد تسوده  رو  مشاهبةلتنمية العالقات االقتصادية و املالية الدولية، و حماولة خل  ظ

 1".املنافسة، و تتمتع فيه السلع و رؤوس األموال و األفراد حبرية االنتقال، مما يساعد على التخصيص األمثل للموارد

 :تأسيسا على التعاريف السابقة ميكن استنتاج أن التنسي  الضرييب يشمل ما يلي    
ي لألنظمة الضريبية الوطنية املختلفة، اليت تعر  اختالفا يف اهلياكل و تباينا يف األعباء الضريبية التعديل اجلزئي والتدرجي -

 اليت تقرها؛

  يستهد  التنسي  الضرييب حتقي  التقارب يف توزيع األعباء الضريبية بني الدول األعضاء، حتقيقا ملبدأ العدالة  -
 ؛الضريبينيالضريبية، و جتنبا لظاهريت التهرب و االزدواج 

 2 .املنافسة بني الدولإزالة العقبات و احلواجز الضريبية اليت ميكن أن حتد من  -
ال يقتصر التنسي  الضرييب على اتجمال الدويل، حيث ميكن أن يكون التنسي  مطلوبا حمليا : نطاق  التنسيق الضريبي  -2

 :أو داخل الدولة الواحدة
يف الدول الفيدرالية اليت متنح كال من احلكومة الفيدرالية و حكومات كما هو احلال   :على المستوى المحلي -(أ

و قد يقتصر جمال التنسي  الضرييب على أنواع حمددة من الضرائب و قد . الواليات أو األقاليم احل  يف فرض الضريبة
 3.يكون شامال لكل الضرائب

تفاقيات و معاهدات قصد إزالة التناقض بني نظمها ينطل  التنسي  الضرييب بإبرام الدول إل :على المستوى الدولي -(ب
 :الضريبية، و يشمل اتجماالت التالية

 مستوى معدالت الضرائب؛ب حتديد الواقعة املنشئة للضريبة،  األوعية الضريبية، و أسالي -

 4.أساليب مكافقة الغش الضرييب ة، وظرو  و شروط منح املزايا الضريبي -

 :هلد  من التنسي  الضرييب هوا: أهداف التنسيق الضريبي  -3
 ؛لمنافسة الضريبية الضارةل االنعكاسات السلبية جتنب  -(ا

 و إزالة العوائ  أمام انتقال األشخاص  بواسطة التنسي  ،حتقي  حيادية الضريبة اجتاه االستثمار و التجارة الدوليني -(ب
 .جيع االستثمارات املشرتكة و تنميتهاتشومن مث  ،و السلع و رؤوس األموال بني الدول املعنية بالتنسي 

  .جهة و املدى الزمين من جهة أخرى ستوى العالقات االقتصادية بني الدول منتبعا ملختتلف هذه األهدا   
 : كما أن للتنسي  الضرييب جمموعة من األهدا  األخرى ميكن تلخيصها يف اجلدول املوايل

 
 

                                                           
1

  . 011، ص 0220نس أحمد البطريق، السياسات الدولية في المالية العامة، دار الجامعة الحديثة، الطبعة الثانية، االسكندرية، مصر، يو 

 .99عزوز علي، آليات و متطلبات تفعيل التنسيق الضريبي العربي، مرجع سابق، ص   -
2

 .99مرجع سابق، ص عزوز علي، آليات و متطلبات تفعيل التنسيق الضريبي العربي،  
3

 .1رمضان صديق محمد، مرجع سابق، ص  
4

 .029عبد المجيد قدي، دراسات في علم الضرائب، مرجع سابق، ص  
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 .ضرييب لتنمية االستثمار الدويلأهدا  التنسي  ال( : 23) اجلدول رقم      
 األهدا  يف املدى الطويل األهدا  يف املدى القصري

 ؛جذب أكرب قدر من االستثمارات الدولية للدولة املضيفة -
 تقدمي تسهيالت تـؤدي إىل عملية تراكم رأس املال؛ -
 احلصول على حصة من حجم األموال املتاحة لالستثمار الدويل؛ -
 بناء أسواق املال و البورصات احمللية؛توفري قاعدة ل -
 توفري فرص املنافسة مع الدول الصناعية الكربى؛ -
 حتقي  تكامل اقتصادي يف شكل مشروعات مشرتكة جديدة؛ -
 تشجيع توطن رأس املال احمللي؛ -
 مثيلة من الدول األعضاء يف التنسي ؛  الستفادة من مزاياا -
 تشجيع التجارة البينية؛ -
 .مناخ االستثمارحتسني  -

 التوجه حنو التكامل االقتصادي؛ -
 التنسي  يف السياسات املالية و النقدية؛ -
 زيادة حجم التجارة البينية؛ -
 زيادة حجم االستثمار املشرتك؛  -
 القضاء على التضخم؛ -
 ختفيض أسعار املنتجات ملا يسمح بالتصدير الدويل؛ -
 جذب مزيد من االستثمارات؛ -
 مناخ االستثمار؛ استقرار -
 حتسني العائد على االستثمار؛ -
 توظيف عوامل اإلنتاج احمللية؛ -
 حتقي  مزايا اإلنتاج الكبري؛ -
 .االستخدام األمثل للموارد املتاحة -

الدول العربية،  نمية  االستثمارات العربية املشرتكة، جامعةالتنسي  الضرييب لت: فريد النجار، النماذج األساسية للتنسي  الضرييب لتنمية االستثمار الدويل، يف ندوة  -: املصدر  
عزوز علي، آليات و متطلبات   - . 151، ص 1155عبد اتجميد قدي، دراسات يف علم الضرائب، دار جرير للنشر و التوزيع، عمان،   - . 44، ص 5991القاهرة، 

حممد عباس  – .19، ص 1151،  8الجتماعية و االنسانية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، العدد األكادميية للدراسات ا: تفعيل التنسي  الضرييب العريب، يف جملة
     .511حمرزي، حنو تنسي  ضرييب يف اطار التكامل االقتصادي املغاريب، مرجع ساب ، ص 

 

 .ضريبيلأساليب التنسيق اآليات و : الفرع الثاني 
   اليت تضمن جناحه، تتمثل يف وجود هياكل و مؤسسات ليات من اآلسي  الضرييب الدويل إىل عدد تاج التنحي    

 1.خطط عمل و عقود قانونية تسهر على التطبي  العملي ملخطط التنسي  الضرييبو ضريبية، 
 :يف هذا اتجمالتعد أكثر اآلليات استخداما : االتفاقيات الضريبية. أوال
 :هتد  االتفاقية الضريبية إىل:هدف االتفاقيات -1
 ؛تفادي االزدواج الضرييب -(ا

 ؛مكافقة التهرب الضرييب -(ب

 .إرساء قواعد التعاون يف اتجمال الضرييب -(ب
تعرب عن سعي كل طر  فيها لتققي  مبدأ العدالة و املساواة يف فرض الضريبية من خالل جتنب اآلثار فهي ذلك ل    

 2.ترقية وتشجيع االستثمار والعمل على ،نيالسلبية لكل من االزدواج و التهرب الضريبي
 :من خاللهذا التنسي   قد يكون: التنسيق الضريبيأشكال اتفاقيات  -2
 ؛اتفاقية عامة اقتصادية أو جتارية تتضمن بعض بنودها ما يتعل  بالتنسي  الضرييب بني الدول -(ا

                                                           
 .20-23عزوز علي، آليات و متطلبات تفعيل التنسيق الضريبي العربي، مرجع سابق، ص  1
 . 320، ص 0227كلية العلوم االقتصادية، جامعة البليدة، عيسى اسماعين، القانون الجبائي الدولي، مذكرة ماجستير غير منشورة،  2

 .23، ص 0230عزوز علي، آليات و متطلبات تفعيل التنسيق الضريبي العربي، مرجع سابق ،  -
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طري  منح تسهيالت للمستثمرين اتفاقية خاصة باجلانب الضرييب فقط، مثل اتفاقيات جتنب االزدواج الضرييب عن  -(ب
 1.بإعفائهم من الضرائب على األرباح

يقتضي التنسي  بني الدول يف اتجمال الضرييب، تعاونا وثيقا بني أجهزهتا حيث : اإلدارات و األجهزة الضريبية فوق القطرية.ثانيا
 .ق املعامالتاملصطلقات و طر  الضريبية، يشمل تبادل املعلومات و اخلربات، تقريب التشريعات و 

يعد التعاون بني اإلدارات الضريبية كشكل من أشكال التنسي  الضرييب أداة  :دارات و األجهزة الضريبيةأشكال تعاون اإل -1
، و على املستوى الدويل املعطيات اليت توفرها هذه األجهزة نتيجةفعالة ملكافقة ظاهريت التهرب و االزدواج الضريبني الدوليني 

 :2دارة الضريبية منهاعلى مدخل اإل املرتكزةمن املشاريع املتعلقة بالتعاون و التنسي  الضرييب الدويل هناك العديد 
يهد  إىل تبادل املعلومات املتعلقة باإليرادات :  االتفاق الثنائي الخاص بالتعاون اإلداري في تحديد الوعاء الضريبي -(ا

 .رتام كل دولة لسيادهتا الضريبية يف حدود إقليمهااخلاضعة للضريبية بني الدول املتعاقدة يف ظل اح

 يهد  إىل متكني الدول املتعاقدة من جباية ديوهنا الضريبية : االتفاق الخاص بالتعاون اإلداري في تحصيل الضرائب -(ب
 .لقوانني الدولة املطلوب منها ذلكطبقا  حتصليف إقليم الدول األخرى، شريطة أن تكون مستققة األداء و 

على للضرائب تعهد اليه مهمة دراسة العقبات اإلدارية و التنظيمية أيتوجب على الدول املتعاقدة أن تنشئ يف ما بينها جملسا و   
للدول  اليت تعي  التنسي  الضرييب، فضال عن العمل على حتسني األداء الضرييب و تعبيئة املوارد املالية مبا خيدم األهدا  التنموية

     كون له الصالحية القانونية يف وضع القرارات تاعه لسلطة اجلهة املشرفة على التكتل أو االحتاد، حبيث مع إخض .3األعضاء
   .و التعليمات امللزمة، و مراقبة التشريعات الداخلية للدول مبا يضمن تنفيذ التنسي  على حنو فعال

 : صعوبات منها عدةاإلداري يف اتجمال الضرييب اون عإبرام االتفاقيات اخلاصة بالت يواجه: داريصعوبات التعاون اإل -2
على نظم ضريبية إلداري، ذلك أن الدول اليت تتوفر نتيجة قبول مبدأ التعاون الضرييب ا:عدم تكافؤ مزايا الدول المتعاقدة -(ا

 ؛اإلداريو االزدواج الضريبيني اليت يتيقها التعاون فعالة و عادلة قد ال تشعر حباجة ماسة ملكافقة التهرب 

، حيث يصعب حتقي  تعاون ضرييب سليم حيد من فرص التعاون اإلداري بينها: النظم الضريبية تباين أسس و أهداف -(ب
 ؛بني دول ختتلف على املستوى الضرييب و االقتصادي و السياسي

اري طلب معلومات عن بعض تتيح االتفاقيات الضريبية يف جمال التعاون اإلد :التحفظ في تقديم المعطيات االقتصادية -(ج
أوجه النشاط االقتصادي، ما ينجم عنه إفشاء بعض األسرار االقتصادية كإفشاء األسرار املهنية، و املعلومات اخلاصة 

 4.باألرصدة النقدية و األوراق املالية و غريها، األمر الذي قد ال يلقى قبوال لدى كافة الدول
     لتصقيح االختالل  نسي  التشريعات و النظم الضريبية إنشاء صندوق تعويضييتطلب تقد : الصناديق التعويضية. ثالثا

 :يرادات الضريبيةيف اإل
الدول األعضاء وف  نظرية القدرة على الدفع أو من خالل فرض رسم مجركي  ميول الصندوق من قبل :تمويل الصندوق -1

 ؛لفائدة هذا الصندوق
                                                           

 .31، ص 0223لميس عساف الباكير، تجنب االزدواج الضريبي في الضرائب على الدخل، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية االقتصاد، جامعة دمشق،  1

 .23عزوز علي، آليات و متطلبات تفعيل التنسيق الضريبي العربي، مرجع سابق، ص  -
 ..  91-90، ص 0227ناصر مراد، التهرب و الغش الضريبي في الجزائر، دار قرطبة، الجزائر،  2
 .3991ق الضريبي، جامعة الدول العربية، القاهرة، حسني علي خربوش و من معه، تجارب التنسيق الضريبي بين الدول العربية، ورشة عمل حول التنسي 3

 .9رمضان صديق محمد، مرجع سابق، ص  -
 .079، ص 3919يونس أحمد البطريق، اقتصاديات المالية العامة، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر،  4
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صندوق هو تعويض الدول اليت قد  تتضرر من عملية التنسي  و تعر  هذا الإنشاء اهلد  من  :هدف الصندوق -2
  .اخنفاضا حادا يف إيراداهتا الضريبية

 .اآلثار االقتصادية للتنسيق الضريبي: الفرع الثالث 
 . بعض الدولب الضرركما قد يتسبب يف احلاق و اإلجيابيات،أ مجلة من املنافع ميكن أن حيق  التنسي  الضرييب   

 :تنسي  الضرييب يفلن حيدثها اثار االجيابية اليت ميكن أتتمثل أبرز اآل :اآلثار االيجابية . أوال
تعمل االختالفات يف القواعد الضريبية اليت تطبقها الدول أحاديا على :  التقليل من حجم التشوهات االقتصادية -1

كني، حبيث ال تصبح الضريبة حيادية بالقدر تشويه االقتصاد العاملي، ألهنا تؤثر على قرارات املنتجني و املستهل
 :و من بني هذه التشوهات1املطلوب لضمان التبادل احلر للسلع و اخلدمات و رأس املال،

يؤدي فرض الضريبة على القيمة املضافة على السلع و اخلدمات املستهلكة  :في مجال الضرائب على االستهالك( ا
أو طبيعة السلعة أو اخلدمة أو على سلع أو خدمات دون غريها إىل التأثري داخل الدولة مبعدالت خمتلفة تبعا لنوع 

؛ و فرض الضريبية هبذه الكيفية حيدث تغيريات يف أسعار االستهالك .على التدفقات التجارية من و إىل هذه الدولة
مستويات الرفاهية االقتصادية  على تأثريلقرارات الشراء و منه االستهالك بالزيادة أو النقصان، وبالتايل اعلى مما يؤثر 

و سينعكس ذلك على إعادة ختصيص موارد اتجمتمع بني أوجه االنتاج املختلفة بشكل ال يكون . للمستهلكني
 ؛ينتج عن عدم التنسي  تباعد أو احنرا  األسعار احلدية للمنتجات البديلة على املستوى العاملي و.بالضرورة أمثال

ما ينجم عنه إخضاع  قد تفرض هذه الضريبة على أساس مبدأ مصدر الدخل، :خلفي مجال الضرائب على الد -(ب
قد ختضع هذه الشركات الذي الوقت  يف ،قامتهاإ يف الدولة بصر  النظر عن مكان الشركات اليت حتق  دخال

مث تتعرض  للضريبة مرة أخرى يف الدول اليت تعترب مقيمة فيها، كون هذه الدول تطب  مبدأ عاملية اإليراد، و من
  .، األمر الذي يؤثر على قرار االستثماريقلل من العائد و يزيد من تكلفة االستثمار الزدواج ضرييب

ألسعار يتضح التشوه يف احلاالت السابقة من خالل مقارنة أسعار املنتجات نتيجة تأثرها بتلك القواعد الضريبية مع ا  
إىل  يؤدي ما يعين أن غياب التنسي  الضرييبضرييب موجودا بني هذه الدول، ما لو كان التنسي  الالبديلة هلذه املنتجات في

و مع ذلك هناك من يرى أن . نتيجة تباعد أو احنرا  األسعار احلدية للمنتجات البديلة عدم كفاءة ختصيص موارد العامل
ذا كانت هذه إمقبوال  االختال  يف معدالت ضرائب الدخل و ال سيما الضريبة على أرباح الشركات ميكن أن يكون

 2.املعدالت منخفضة و تعوض التشوه املتوقع على ختصيص املوارد
إن قيام أية دولة بصفة منفردة باختيار املعدالت الضريبية اليت :  التقليص من التأثيرات الخارجية السلبية للضريبة -2

هية يف الدول األخرى، و هو ما يعر  متكنها من حتقي  أعلى مستوى من الرفاهية، سو  يؤثر على مستويات الرفا
 :بالتأثريات اخلارجية للضريبة و اليت من أمهها

                                                           
1

 .32-37ص . رمضان صديق محمد، مرجع سابق، 

 ..033-032ب، مرجع سابق، ص عبد المجيد قدي، دراسات في علم الضرائ  -  
2
 Quere Agéns Bénassy and others, Foreign Direct Investment and the prospects for tax Harmonization in Europe, the 

Graduate Institute of international Studies, preliminary draft, 2 
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عند قيام دولة من الدول بفرض ضرائب انتاج مبعدالت منخفضة عن تلك املطبقة يف :التأثير على رفاهية المجتمع -(ا
يف رفاهية الدولة الثانية نتيجة ما قد يؤدي إىل خسائر  ،دولة أخرى، سيؤدي ذلك إىل تسهيل جذب االستثمار إليها

، رغم أن هذا األثر السليب مل يؤخذ يف حسبان الدولة األوىل عند اختاذ قرارها ما يعر  باغتصاب وعاء الضريبة
وقد يؤدي تنافس الدولتني على حتسني ظروفهما االقتصادية إىل مزيد من 1.متجاهلة الكفاءة االقتصادية الدولية

لذا من الضروري  ،ت الضرائب و العمل على ختفيضها إىل حد تفرضه املنافسة الضريبيةاالختال  يف مستوى معدال
و التنسي  الضرييب ال يعين بالضرورة . جلوئهما إىل التنسي  الضرييب بينهما للقد من االختال  يف معدالت الضريبة

ذا توفرت هلا خيارات إول األعضاء، الضريبية املختلفة بني الد ، حيث ميكن اإلبقاء علىتبين مبدأ توحيد املعدالت
 3.من توفري الوعاء الضرييب املالئم و القواعد القانونية الواضقة2،احلد من التأثريات السلبية للمنافسة الضريبية

تصدير أوعيتها الضريبية إىل اخلارج ألهنا  ميكنهاالدول ذات االقتصاد القوي : التأثير على األسعار و التكاليف -(ب
و نظرا .مؤسساهتا مبقدار الضرائب الداخلة يف االنتاج كلفةا يزيد  م، من الدول ى فرض ضرائب على وارداهتاقادرة عل

للمركز االحتكاري للدول القوية يف السوق العاملي بإمكان مؤسساهتا إعادة تصدير ضريبة الواردات املفروضة عليها يف 
 4.ن مث نقل العبء الضرييب إىل املستهلك األجنيبصورة ارتفاع يف أسعار السلع املصدرة إىل اخلارج؛ و م

من خالل  التأثريات اخلارجية للضريبة تبدو جلية أكثر على الشركات إن:التأثير على العبء الضريبي للمؤسسات -(ج
أثر السياسة الضريبية اليت تطبقها دولة معينة على الدول األخرى، فإذا كان عبء الضريبة على الشركات يف هذه 

ا م، العبءلة مرتفعا نسبيا عن بقية الدول، ساهم ذلك يف انتقال وعاء الضريبة إىل الدول اليت ينخفض فيها الدو 
 .يتولد عنه تدفقات خارجية لرأس املال من الدول ذات العبء الضرييب املرتفع إىل الدول ذات العبء املنخفض

ى ختفيض التكاليف االدارية للضريبة بالنسبة لإلدارة يعمل التنسي  الضرييب عل : لضريبةلدارية الكلفة اإل خفيضت -3
 :املكلف بالضريبة و الضريبية

عدم احلاجة إىل البقث عن معامالت ضريبية خمتلفة يف كل دولة كما هو ل كلفتهاتتقلص   :بالنسبة لإلدارة الضريبية -(ا
 5؛التكاليف و غريها الدخل أو حتديد قديداحلال يف حالة غياب التنسي  الضرييب، سواء ما تعل  بت

خبال  ما لو كانت األنظمة و اإلجراءات الضريبية يف الدول ذات الصلة يتقمل كلفة أقل؛  :مولالنسبة للم -(ب
 يرفعينعكس هذا التخفيض على كلفة املنتجات، مما خيفض أسعارها و و 6،بنشاطه االقتصادي متباينة و متعددة

 .قدرهتا على التسوي  اخلارجي

                                                           
1
  J.D WILSON, théories of tax competition, national tax Journal, vol 52, N.2. 1999 

2
 E. Beraglas, Harmonization of commodity taxes, Journal of public Economics, vol 16, 1988. 

3
  Gropp Reint & Kostial kristinal, FDI and corporate tax revenue : tax harmonization or competition ?, finance and 

development Review,  2001, vol 3 
4

 ..033عبد المجيد قدي، دراسات في علم الضرائب، مرجع سابق، ص  
5
 Vito Tanzi and other, consequences of the Economic and Monetary union for the coordination of tax systems in the 

European union, lessons from the u.s experience, IMF, Working papers, no.wp/98/115, Washington D 

 ..033عبد المجيد قدي، دراسات في علم الضرائب، مرجع سابق، ص  -
6

 .033نفس المرجع، ص   

 .16رمضان صديق محمد، مرجع سابق، ص   -
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يعترب اخنفاض احلصيلة الضريبية لبعض الدول، و عدم مالئمة برنامج التنسي  الضرييب للظرو  االقتصادية :  ار السلبيةاآلث.ثانيا
يف هياكلها االنتاجية أبرز اآلثار السلبية للتنسي  الضرييب ما مل يتم  هو ما ينجم عن ذلك من تشو  ،لبعض الدول األخرى

 :تداركها
يرتتب عن التنسي  الضرييب إحداث تعديالت يف التشريعات الضريبية : لدى بعض الدولالحصيلة الضريبية  انخفاض -1

الوطنية للدول األعضاء يف التكتل، ما ينجم عنه زيادة يف املعدالت الضريبية لبعضها، و ختفيضا يف معدالت الضرائب لدى 
ت ضريبية أكثر مما كانت حتصله بعض الدول قبل ما يوفر إيرادا ؛دول أخرى، إضافة إىل  تعديل قواعد حتديد الوعاء الضرييب

التنسي ، و يضيع على بعض الدول جزءا من حصيلتها الضريبية السابقة، و هذا يعين أن التنسي  الضرييب يؤدي إىل إعادة 
ادات ختصيص أو توزيع اإليرادات الضريبية بني الدول األعضاء، فيمكن أن تتضرر الدول املعتمدة بصفة أساسية على اإلير 

غري أن هذا الضرر قد يكون على املدى القصري؛ فبعض الدول اليت خفضت معدالهتا .1الضريبية يف متويل ميزانيتها العامة
األمر الذي يؤدي اىل التوسع األفقي للوعاء  ،فقات رؤوس األموال اليها أكثر من ذي قبلالضريبية ميكن ان تستفيد من تد

كما أن الزيادة يف املعدالت الضريبية اليت تعرفها بعض الدول .لة الضريبية يف املدى الطويلا ينتج عنه زيادة احلصيم ،الضرييب
 2.ال تعين بالضرورة زيادة احلصيلة؛ بل قد يؤدي ذلك اىل نقصاهنا حبسب منط  قانون الفر

على  نافسة الضريبيةرغم مسامهة التنسي  الضرييب يف احلد من التشوه الناتج عن امل:تشوه بنية االقتصاد المحلي  -2
 :هر هاظمداخل الدولة أو الدول األعضاء، و أبرز االقتصادي يف التشوه  يتسبب، إال انه قد املستوى الدويل

جماالت االنفاق العام و أمهيته ختتلف من دولة إىل أخرى، و من مث تتباين األساليب إن  :مجاالت االنفاق العام و أهميته -(ا
خاصة يف ظل اختال   ، األمر الذي يتعارض مع هد  التنسي  الضرييبهذا االنفاقمتويل  الضريبية املالئمة لضمان

 ؛مستويات التنمية االقتصادية بني الدول املتكتلة

يف الدول املتقدمة للنفقات  هصص النسبة العظمى منخت   حنيففي  :إختالف أولويات االنفاق العام بين الدول -(ب
 ت االقتصادية و الدفاع و التعليم؛ومات الدول النامية معظمه للخدمااالجتماعية و الصقية، ختصص حك

فالدول املتقدمة تركز على الضرائب املباشرة، بينما تركز الدول  :يرادات الضريبية بين الدولتباين سبل زيادة اإل -(ج
 3.ةالنامية على الضرائب غري املباشرة على السلع و اخلدمات و الضرائب على التجارة اخلارجي

تزداد أمهية التنسي  الضرييب يف ظل توسع قيام التكتالت االقتصادية و ما أدى إليه من  تقليل يف أمهية السياسات مع ذلك   
املالية املستقلة لكل دولة على حدى وفقا ملصاحلها الذاتية، لتقل حملها السياسات املالية التبادلية بني الدول ملا هلذه األخرية من 

عمل على ختفيض الضغط الذي تتعرض له الدولة اليت ختفض املعدالت الضريبية جلذب االستثمارات اليها، حيث منافع، حيث ت
ضافة إتضطر يف كل مرة إىل االستمرار يف التخفيض ملواجهة املواقف املماثلة للدول األخرى يف إطار املنافسة الضريبية حنو القاع، 

ة اإلدارات الضريبية على التعاون لتقصيل الضريبة و مكافقة التهرب الضرييب، و تقليل ىل ما توفره هذه السياسة من تفعيل لقدر إ
 .االزدواج الضرييب الدويل

                                                           
1

 .20عزوز علي، آليات و متطلبات تفعيل التنسيق الضريبي العربي، مرجع سابق ، ص  
2

 ..030في علم الضرائب، مرجع سابق، ص عبد المجيد قدي، دراسات  
3

 .39رمضان صديق محمد، مرجع سابق، ص  
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 .خالصة الفصل
جراءات و التدابري ذات الصبغة إىل أن السياسة الضريبية هي ترمجة تجمموعة اإلمن خالل هذا الفصل  خلصنالقد     

التأثري على الواقع االقتصادي و االجتماعي و املايل مبا حيق  أهدافها يف خمتلف هذه  تتخذها الدولة بغيةاليت  ،الضريبية
م هذه السياسة انطالقا من خصوصيات حميطها الداخلي دومنا ميتصيبقى حتقي  هذه األهدا  مرتبط باتجماالت، و 

 .لمستجدات اليت يعرفها احمليط اخلارجيلجتاهل 
الرئيسية ذات األولية مبا حيق   هاضرورة حتديد أهداف منها ،القواعدمن  جمموعةتوفر و يتوقف جناح هذه السياسة على   

كما أن هناك جمموعة من   .االقتصادية أهدا  السياسة جتنبا لتناقض باقي فروع السياسة االقتصادية  مع أهدا التنسي  
 .يف حتقي  أهدافها سياسةالهذه على كفاءة املؤشرات  املالية و االقتصادية و االجتماعية ميكن االسرتشاد هبا للقكم 

 االقتصادية و االجتماعية للدولة بالشكلاألدوار اليت تقوم هبا السياسة الضريبية يف حتقي  األهدا   من رغمال على و   
املي التطورات اليت عرفها االقتصاد الع فرضتها اليت التقدياتينسجم مع مذهبها االقتصادي، فإهنا تواجه جمموعة الذي 

من احمللية إىل و انتقاله اتساع نطاق األعمال من تزايد يف حجم  التجارة االلكرتونية و  هاو ماصاحب  ،يف السنوات األخرية
يؤثر على حركية و اجتاه االستثمار سالذي  األمر ،العاملية يف ظل اختال  و تنوع مستويات االخضاع الضرييب بني الدول

ضرورة العمل على تصميم سياسات ضريبية يف اطار تنسي   و هو ما يستوجب، هامنعض ببني الدول مبا يضر مبصاحل ال
       من االستثمارات احمللية مزيد تداعيات املنافسة الضريبية الضارة بني الدول يف اطار سعيها جلذبل ادويل جتنب
حتقيقا ملبدأ  ،الثورة التكنولوجيةيت أفرزهتا لكرتونية الو متكني األنظمة الضريبية من مواجهة حتديات التجارة اإلوالدولية، 

 .لضريبة كأداة للسياسة االقتصاديةا فعالية تضآءلت أينالضرييب  للتهرب العدالة الضريبية و احليلولة دون حتوهلا لرافد 
نمية من اهلادفة لتققي  الت قتصاديةأمهية السياسة الضريبية كأداة للسياسة اال ازدادت ،املستجداتهذه اظل و يف   

االستثمارات الصغرية و املتوسطة اليت تعر  الكثري من العقبات يف حميطها  ال سيما عربخالل االستثمارات احلقيقية، 
فرض تو مايراف  ذلك من حتديات جديدة  ،على االنتقال من احمللية إىل العاملية املستجدة الظرو ،كما أجربهتا الداخلي

إعدادها لإلندماج يف حركية االقتصاد و تطوير هذه املؤسسات  يف تسهم ت ضريبيةسياساضرورة انتهاج على احلكومات 
 .العاملي
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 .تمهيد
هذ  األهداف هو لكن القاسم املشرتك هل ،سياستها الضريبية بإستخدامتتنوع األهداف اليت ميكن أن حتققها الدولة     

 .اإلستثمارعلى تشجيع السياسة ههذ  حتقيقها بقدرة  رتباطإ
ثمارية و مساعدهتا على فتعاظم احلصيلة الضريبة للخزينة العامة مرتبط جباذبية السياسة الضريبية للمشروعات االست    

 .احلصيلةههذ   زايدأوعية احلصيلة الضريبية، و بقدر اتساع و تعدد ههذ  األوعية تت متثلحتقيق الفوائض االقتصادية اليت 
مهما من مواردها بسبب  جانبا العامة زائناخلخزينة الدولة جيوب رعاياها و خزائن مؤسساهتا، و كثريا ما فقدت ف

سببت يف طرد الضريبية، لكنها تحصيلتها لزيادة  كوسيلة  املعدالت الضريبية املرتفعة اعتمدتة انتهاجها سياسة ضريبي
 .الكثري من مصادر مواردها تفقدو من مث  ،من السوق الكثري من املؤسسات 

اليت ترتبط يف الية املوارد املللرفاهية االجتماعية يتوقف على ما تستطيع الدولة حتقيقه من  االقتصاديةو حتقيق السياسة  
و الهذي يتوقف بدور  على  ،اقتطاعه من الناتج احمللي اخلام يف شكل ضرائب و رسوم الدولة معظم دول العامل مبا تستطيع

 .حجم االستثمارات احملققة
حجم املخططات التنموية و الربامج االستثمارية النظرية يتوقف على ال حتقيق السياسة االقتصادية للتنمية  و        

توفر الطاقة االستيعابية هلهذ  على بدور  و الهذي يتوقف  ،عمليامنها  جسدما يتبقدر ما يتوقف على  ،العامة خصوصا
البيئة اجلاذبة ملثل  توفريو للسياسة الضريبية دور مهم يف  ،هارة على تنفيهذالقاد املؤسساتتوفر  من خاللاالستثمارات 

دون أن حتقق   ةــــضخمال األموالهلا  دتــــــرص موحة وــرامج تنموية طسطرت ب فكثري من الدول ،اتـــــؤسسههذ  امل
احمللية و األجنبية بالعدد الهذي ميكنه استيعاب ههذ   للمؤسساتبسبب عدم جاذبية بيئتها االستثمارية  ،أهدافها

 .االستثمارات
     تنمية  مسامهة يفو اليت تؤهلها للية الضريب السياسة   تتوفر عليهااألدوات اليت  إىليف ههذا الفصل  سنتطرقهذلك ل  

 : التالية املباحثيف املؤسسات الصغرية و املتوسطة و ذلك من خالل ا و توجيه االستثمارات
 التحفيز الضريبي؛ماهية سياسة : المبحث األول  -

 ؛لالستثمار التحفيز الضريبي أدوات: المبحث الثاني  -

.ي توجيه و تشجيع االستثمار بين االنصار و المعارضينفاعلية التحفيز الضريبي ف: الثالث بحثالم -
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 .التحفيز الضريبية سياسة ماهي: المبحث األول 
املتقدمة  الدول النامية و هااستخدمتلهذا  ،للدولة توجيه وتنظيم السياسة االقتصادية أدوات من تعد التحفيزات الضريبية   

املؤسسات  و تبقى ،على حتفيز و تشجيع االستثمارهتا بقدر  تلك املرتبطة ال سيما ،على السواء لتحقيق أهدافها املختلفة
النسيج املؤسسايت لغالبية  وزهنا االقتصادي و االجتماعي يف بسبب ،األكثر استهدافا يف ههذا اجملال املتوسطة الصغرية و
 :نيالتالي ينلهذا سنتعرض يف ههذا املبحث للمحور . و حاجتها هلهذ  التحفيزات دول العامل
 ؛التحفيز الضريبيو أهداف سياسة خصائص و  مفهوم: المطلب األول  -
 .لضريبيفعالية سياسة التحفيز االعوامل المحددة ل:  ثانيالمطلب ال -

 .التحفيز الضريبيسياسة و أهداف خصائص و  مفهوم:  المطلب األول
الية للدولة اهلادفة لرفع  املقدرة االنتاجية تعد سياسة التحفيز الضرييب يف االطار العام نظام يصمم يف اطار السياسة امل   

و هي حمصلة قدرة سياسة التحفيز على تعظيم  .الوطنية، زيادة القدرة التكليفية لالقتصاد الوطين، و زيادة الدخل الوطين
سات وتعد املؤس1.القوى الدافعة لالستثمار و تشجيع استحداث املؤسسات اجلديدة و متكني الناشطة منها على التوسع

اهية ههذ  السياسة  من لهذا سنحاول التعريف مب الصغرية و املتوسطة أكثر حاجة للتحفيز باملقارنة باملؤسسات الكبرية،
 :نيالتالي ينصر خالل العن
 ؛الضريبيالتحفيز و خصائص سياسة مفهوم :الفرع األول -

 . الضريبي تحفيزسياسة ال و أهمية أهداف:  الثاني الفرع -
 .الضريبيالتحفيز سياسة و خصائص مفهوم :الفرع األول

  .اخلاص و خصائصها  و أهدافها اليت متيزها عن بقية السياسات االقتصادية فهومهاالتحفيز الضرييب مب سياسةتتميز   
  :فيما يلي ، نورد البعض منهاالسياسة  املرتبطة هبهذ التعاريفتعددت لقد  :مفهوم سياسة التحفيز الضريبي. أوال
نشاط حمدد ممارسة استخدام الضرائب كسياسة لتحفيز األشخاص على إتباع سلوك معني أو هي  ": التعريف األول -1

حيث ميكن عن طريق األخهذ بضريبة معينة  أو حتديد أوعيتها و مستوى  ،يساعد على حتقيق أهداف الدولة
طرق و ميكن بكافة ههذ  العفاءات ضريبية دائمة أو مؤقتة او السماح برتحيل اخلسائر، إأسعارها أو عن طريق منح 

 2."و زيادة االدخاراالستثمار  تنميةالسياسة الضريبية أهدافها ك أن حتقق يات لآلا و
على حنو ، نظام يصمم يف اطار السياسة املالية للدولة هبدف تشجيع االدخار أو االستثمارهي  ": التعريف الثاني -2

استحداث نتيجة .و زيادة الدخل الوطين ،لالقتصاد ليفيةزيادة املقدرة التك ،وطنيةنتاجية اليؤدي اىل منو اإل
 .3"الناشطة ؤسساتامل توسيع جديدة أو مؤسسات 

                                                           
1
 7، ص 7991 القاهرة، ،أمين السيد أحمد لطفي، تحليل و تقييم الحوافز و االعفاءات الضريبية، دار النهضة العربية 
2
 .771، ص7001روك، اآلثار االقتصادية لالستثمارات األجنبية، اإلسكندرية، دار الفكر الجامعي،نزيه عبد المقصود مب 
3
 . 45، ص 7991 القاهرة، رمضان صديق محمد،الضمانات القانونية و الحوافز الضريبية لتشجيع االستثمار، دار النهضة العربية، 

 .777، ص مرجع سابقمنى محمود أدلبي،  - 

امعة طلب البكاء، الحوافز الضريبية و اثرها على االستثمار و التنمية االقتصادية في الفكر االقتصادي االسالمي، في مجلة دراسات الكوفة، جحيدر عبد الم - 

 .741، ص 7077، 71الكوفة،العدد 
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و متثل يف حقيقتها تنازالت ضريبية من قبل التشريع الضرييب  ،مزايا ضريبية متنح للمستثمرينهي " : التعريف الثالث -3
 1."روؤس األموال بإستثمار أمواهلم من أجل إغراء أصحاب ،لصاحل املستثمرين الوطنيني و األجانب

هنا احلوافز اليت ختفض االعباء الضريبية عن املشروعات من أجل جعلها تستثمر يف مشروعات إ"  :التعريف الرابع -4
 2".حمددة أو قطاعات معينة، و هي استثناء عن نظام الضرائب العام

األفراد حنو سلوك معني يتوافق مع من أجل دفع  هي السياسة اليت تعتمد على اعتبارات ضريبية"  :التعريف الخامس -5
تنفيهذ اخلطط التنموية للدولة، و ال يشرتط أن تكون تلك االعتبارات ختفيض لألعباء الضريبية فحسب؛ فالبنيان 

 3".و تالئم أوضاع الدولة دةيرشسياسة على  هاميالضرييب و تكوينه  ككل يشكل بهذاته حافزا ضريبيا يف حال ق
الوطين  احلوافز الضريبية يقصد هبا إحداث أثار اجيابية من شأهنا أن تشجع املستثمر األجنيب و ": دسالتعريف السا -6

 4".وتدفعه إىل إصدار قرار  باالستثمار
ختفيف األعباء  و، العائدذلك بني املخاطر اليت يتحملها يف سبيل احلصول على  و االستثمارفاملستثمر يوازن بني عائد   

 .االستثمار قرار  هلا تأثري مباشر على زيادة العائد يشجع املستثمر على أخهذاليت يق احلوافز الضريبية الضريبية عن طر 
االمتيازات ذات  جمموعة من اإلجراءات وسياسة تأخهذ شكل " هتأسيسا على ما سبق ميكن تعريف التحفيز الضرييب بأن 
 ". لقطاع أو منطقة معينة  انشاطها أو توجيهه دعمل ساتاملؤسضريبية تتخهذها الدولة لفائدة فئة معينة من الصبغة ال

 5.شروطمن الالضريبة، ويتم منحها شريطة التقيد جبملة  أو وعاء معدلاالمتيازات شكل ختفيض يف  أخهذوت   
 :باخلصائص التالية الضرييب التحفيز سياسة تميز ت: التحفيز الضريبيسياسة خصائص .ثانيا
 :فهي مبنية على االختيار و تروم أهداف حمددة : و هادفة الطوعيبع الطاإجراءات مبنية على  -1

      لشروط ل اامتثاهليف حالة  وافزمن احل حيث ميكن للمؤسسة االستفادة :الطوعيالطابع إجراءات مبنية على  - (أ 
 . عقوباتلخيار رفضها دون التعرض  اكما يبقى هل ،ةاملعايري املطلوب و

           االقتصادية  تهاتحقيق أهداف مستقبلية لسياسلتضحية من قبل الدولة  وافزحلا تعترب :إجراءات هادفة - (ب 
االجتماعية، وتزداد احتماالت حتقق تلك األهداف كلما بنيت سياسة التحفيز على دراسات شاملة للمجاالت  و

 .هاالثقافية احمليطة بتطبيق و السياسية، االجتماعية، ،االقتصادية
 :حيث متنح احلوافز وفق شروط و حتقق النفع للمستثمر و للدولة :و بمقابل إجراءات مشروطة  -2

 ؛املقاييس اليت حتددها الدولة لشروط ولاملطلق ستيفاء االعلى  وافزاحل ستفادة منتتوقف اإل: إجراءات مشروطة - (أ 
الوفر الضرييب الناجم عن  نمقاييس املطلوبة للمها بعد خضوع املؤسسةيتجلى املقابل يف استفادة  :مقابل إجراءات لها - (ب 

 .على أمل حصوهلا على عوائد ضريبية مستقبلية تعوض ههذ  التضحية ضريبية كتضحية من الدولةال االمتيازات
                                                           

1
 .711، ص7005كندرية، المرسي السيد حجازي، النظم و القضايا الضريبية المعاصرة، أليكس لتكنولوجيا المعلومات للنشر، اإلس  

2
المؤتمر العلمي األول للمحاسبين المصريين حول اعادة هيكلة قطاع  : في ،التحرير االقتصادي و السياسية الضريبية ،السيد الطيبي، يوسف الصلحاوي 

 . 7997ماي  17-10، الجمعية العلمية للمحاسبة و النظم و المراجعة، جامعة القاهرة،  -المشكالت و الحلول  –االعمال في مصر 

 .777، ص  مرجع سابقمنى محمود أدلبي،  -
3
 .777رجع، صنفس الم 
4
 .771، صمرجع سابقنزيه عبد المقصود مبروك، اآلثار االقتصادية لالستثمارات األجنبية، اإلسكندرية، ، 

5
 .FMI et  DGI, fiscalité direct, Actes du séminaire, Tipaza (Algérie), 1993, P 42. 
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 :فهي جتمع بني اخلصوصية و العمومية: إجراءات خاصة وعامة  -3
  ؛ابعينه مؤسسةداف استه دون ،حتديد النشاط من حيث املكان أو النوع أو أي هدف حمدد تعين:الخصوصية - (أ 
 .شروط االستفادة ستويفت مؤسسةتعين أهنا موجهة لكل :   العمومية - (ب 

  .الضريبي تحفيزسياسة ال و أهمية أهداف:  نيالثا الفرع
                 تستخدم الدول سياسة التحفيز الضرييب قصد حتقيق العديد من األهداف االجتماعية و االقتصادية     

          جيب أن تتقاطع فيها كل من مصلحة الدولة يف جمال تنمية وتوجيه االستثمار غري أن استعماالهتا   و السياسية،
  .و مصلحة املشروع االستثماري، حىت تكون هلا قوة التأثري على سلوكيات و قرارات املستثمرين

  :ة يف جمال تنمية االستثمار هومن استخدام ههذ  السياسأكثر ما يستهدف : أهداف سياسة التحفيز الضريبي .أوال
    االستثمارية تستخدم ههذ  السياسة هبدف جهذب املشروعات  :المحلية و األجنبيةرؤوس األموال و توجيه جذب  -1

 :و ترشيد توجيهها
          التأثري على سلوك أصحاب رؤوس األموال احملليني من خالل  :المحلية و األجنبيةجذب رؤوس األموال  - (أ 

من  القائمة ؤساتأو يف توسيع وترقية امل/االستثمارية اجلديدة و ؤسساتقصد توظيفها يف إنشاء امل ،نباألجا و
تسريع وترية  عن طريق  ،واهلدف من كل ههذا حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعيةخالل اعادة استثمار أرباحها، 

 ؛إنتاجية حتويل رؤوس األموال النقدية إىل رؤوس أموال
هدف التحفيز الضرييب إىل التأثري على قرارات أصحاب ي:  والقطاعي لالستثمارات الجغرافيالتوجيه  ترشيد - (ب 

وذات األمهية اخلاصة يف ا هباالستثمار  نميةرؤوس األموال لتوجيه استثماراهتم إىل القطاعات واملناطق املستهدفة بت
وعادة 1.القدرة على حتقيق التنمية الشاملة الهذايت و مبا يوفر له عوامل النمو ،إعادة تشكيل هيكل االقتصاد الوطين

وتوزيعها جغرافيا  ،بعض جماالت اخلدمات اهلامة الزراعية و الصناعية و ؤسساتستهدف توجيه رؤوس األموال حنو املي
 :الفعالية يف  وإكساهبا، مبا حيقق التنمية اإلقليمية املتوازنة

 ؛التقليل من الواردات و، احتياجات اجملتمع حمليا و فرص العمل توفري -
 ؛على التوجه حنو القطاعات التصديرية املؤسساتتشجيع  -
 ؛اجلغرافية التوازن بني القطاعات االقتصادية وبني املناطق االقتصادية بشكل حيققاملوارد  املوارد البشرية وختصيص  -
ىل قطاعات إوجيه االستثمارات من خالل ت ،طلبه خطط التنمية االقتصاديةتلتزام مبا تعلى اإل املؤسساتتشجيع  -

 2.و حسب ما تتطلب اخلطة التنموية للدولة ،ىل مناطق حمددة من اقليم الدولةإمعينة من االقتصاد الوطين، أو 
الصغرية و املتوسطة جتعل منها األقدر على حتقيق ههذ  األهداف باملقارنة  ؤسساتقد أثبتت التجارب أن مرونة امل و   
 .الكبرية املؤسساتو ما يزيد من قدرة التأثري عليها أهنا أكثر حاجة للتحفيز من  الكبرية ، ؤسساتبامل

                                                           
1
 .  117ص  مرجع سابق،، فوزي السيد سليمان الخولي، دور السياسة الضريبية في تنمية االستثمار وفقا لمنهج االقتصاد اإلسالمي  
2
  .71، ص 7997محمد علي السيد سرور، سياسة االعفاءات في ضرائب الدخل في التشريع المصري، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،  

 .771المقصود محمد مبروك، دور السياسة الضريبية في تشجيع االستثمارات األجنبية، مرجع سابق، ص  نزيه عبد -
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التحفيز  يهدف :و زيادة مساهمتها في االقتصاد الوطني االستثمارية ؤسساتتخفيف العبء الضريبي على الم -2
 .يف االقتصاد الوطينعلى املؤسسة لتشجيعها على االستثمار و حتسني مسامهتها  الضرييب إىل ختفيف العبء الضرييب

إحداث تأثري على قرارات املستثمرين بالشكل الهذي  إن: االستثمارية ؤسساتتخفيف العبء الضريبي على الم - (أ 
بفعل  ،ؤسساتختفيف العبء الضرييب على املعلى  االمتيازات الضريبيةحيقق اهلدفني السابقني يتم من خالل قدرة 

 ؤسساتر هو الهذي حيدد قدرة سياسة التحفيز على جهذب وتوجيه املها، وحجم الوفالوفر الضرييب املرتتب عن
 ؛يف  إنعاشها وتطويرها ومدى إسهامها االستثمارية،

ع األفقي يالتوسإىل التحفيزات الضريبية  هتدف: زيادة مساهمة المؤسسات االستثمارية في االقتصاد الوطني - (ب 
ومصادر  لالقتطاع الضرييب فوائض اقتصادية تكوينبالتايل  ، وللوعاء الضرييب بزيادة عدد اخلاضعني  للضريبة مستقبال

الرسوم أو ما يعرف بالزيادة العمودية اليت تؤدي إىل  رفع معدالت الضرائب وبدال من  ،العامة وازنةجديدة لتمويل امل
 .تناقض أهداف  السياسة الضريبيةقد ومن مث إىل نتائج  ،الضرييبزيادة الضغط 

          الصغرية  ؤسساتارس التحفيز الضرييب دورا مؤثرا يف حتسني منا  االستثمار للممي: ز الضريبيأهمية التحفي.ثانيا
 :املؤسسات علىههذ  الناجتة عنه، األمر الهذي ميكن استغالله يف تشجيع  باملزاياو املتوسطة نظرا لتأثرها 

  ؛أخهذ القرار االستثماري -1
 .لدولةمن قبل ااقتصاديا و اجتماعيا  تنميتهاق املرغوب توجيه استثماراهتا حنو اجملاالت و املناط -2
االعفاء الكلي أو اجلزئي  لألرباح من الضريبة، تطبيق معدالت ضريبية متييزية، السماح ا شكل املزاي تأخهذو عادة ما   

اآلالت  قتناءاتوم اجلمركية املطبقة على اعفاء من الضرائب و الرساإل وببعض اخلصومات اليت ختفض من وعاء الضريبة، 
 1.اأو توسيعه اأو تشغيله املؤسسةمن األسواق اخلارجية أو احمللية الالزمة إلنشاء و املعدات و املواد اخلام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Problémes économiques, fiscalité et financement une comparaison de la situation des entreprises européennes, 

n°2.606, Mars 1999, p 2 
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 .لضريبيفعالية سياسة التحفيز االعوامل المحددة ل:  نيثاالمطلب ال
        إشكالية حتفيز  حلقادرة لوحدها على أهنا  علىاحلوافز الضريبية  إىل أن يُنظر ت اخلاطئةمن التصوراقد يكون     

دون و من مث تركيز أدوات تنميتها و توجيهها على ههذا العامل  ،الصغرية و املتوسطة ؤسساتامل يفو توجيه االستثمارات 
ا  أعمال أكثر منهتيئة تعدد احلوافز الضريبية ال يعين بالضرورة ف ،األعمالملنا   املشكلةاالنتبا  اىل العوامل األخرى 

تأثريها على تنمية  غري أنجاذبية هلهذا النوع من االستثمارات، فكثري من الدول توسعت يف سياسة احلوافز الضريبية 
التأثري املرغوب  حتدث عوامل أخرى اىل جانب احلوافز الضريبية حىت ريضرورة توفو ههذا يعين  .االستثمار كان حمدودا

يتعلق  فيما، ههذ  السياسة هبا الطريقة اليت تصممبههذ  العوامل  يتعلق جانب من و1.على حجم االستثمار و جماالته
تفاعل ههذ  العوامل معا هو الهذي حيدد  و ،مبجموعة العوامل اليت تقع خارج نطاق دائرة احلوافز الضريبيةاجلانب اآلخر 

العنصرين ههذ  العوامل من خالل  ههذا املطلب إىل يفلهذا سنتطرق . مدى قدرهتا على تنمية االستثمارات و توجيهها
  :التاليني

 ؛العوامل ذات الطبيعة الضريبية: الفرع األول  -

 .العوامل ذات الطبيعة غير الضريبية: الفرع الثاني  -

 . ةضريبيال طبيعةالعوامل ذات ال : الفرع األول
 :عاليتها إجيابا أو سلبا وتتمحور يفتؤثر على ف وملستعملة يف إطار سياسة التحفيز بالتقنيات اههذ  العوامل ترتبط      
 :هشكلطبيعة الضريبة حمل التحفيز و حتديدالتحفيز الضرييب جناح يقتضي :  التحفيز و نمطنوعية الضريبة .أوال
قد يقتصر على  و ،الرسوم املكونة للهيكل الضرييب كل الضرائب والتحفيز  قد يشمل :محل التحفيزنوعية الضريبة  -1

 هامقاييس تتعلق بأمهية ونوع تأثري  ينبغي أن يكون اختيار الضريبة حمل التحفيز وفق شروط و ، لهذا البعض منها فقط
 ؛التحفيز جراء امردوديتهو  ؤسسةعلى امل

فإنه يتوجب  ،ؤسسةالتأثريات اليت حتدثها األشكال املختلفة للتحفيز على نشاط امل تبايننتيجة : نمط التحفيز -2
 .وتفادي إحلاق الضرر باخلزينة العامة ؤسسةختفيف العبء الضرييب على امل التوفيق بني لضمان ،هتنويع أشكال

اليت تسعى إىل تنمية وتطوير االقتصاد  ضريبيةاألنظمة ال يفيف ههذا اإلطار يعرف اللجوء إىل اإلعفاءات تفوقه 
 .من القيودحمكوم مبجموعة فإن التوسع فيها  ،على إيرادات الدولةتأثريها ل و2،بواسطة آليات التحفيزات

 :هدافهأيعد وقت منح احلوافز و نطاق تطبيقه من اهم عوامل جناحه يف حتقيق  :و نطاقه التحفيز منحزمن .نياثا
دة زمنية  ها ملتطبيقو  ،من جهة هااختيار الوقت املناسب لتنفيهذيتوقف جناح سياسة التحفيز على : التحفيز منحزمن  -1

هو مرحلة  ةجديد ؤسسةملأنسب وقت ملنح االمتيازات ف .جهة أخرىمن  أهدافهاحتقيق  إلحداث تأثريها و كافية
حتسني  من تكوين تراكم رأمسايل و اهميكن وقتال احتفيزات يف ههذ اهمنحو تحمل أعباء كبرية، تحيث نطالق الا

                                                           
1
  .477، ص 7007ت األعمال و االستثمار الدولي، مكتبة االشعاع، االسكندرية،عبد السالم أبو قحف، اقتصاديا 

 .779نزيه عبد المقصود محمد مبروك، دور السياسة الضريبية في تشجيع االستثمارات األجنبية، ، مرجع سابق، ص  - 
2
.BERNARD. VINAY, fiscalité, épargne et développement, librairie Armand colin, paris,1968, p.138         

، جامعة الجزائر، معهد العلوم غير منشورة ناصر مراد، اإلصالح الضريبي في الجزائر وأثره على المؤسسة والتحريض االستثماري، رسالة ماجستير -

 .791ص  ،7991االقتصادية، 
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ن فمن الضروري أ"إمكانية التوسع مستقبال  اعلى جتاوز مرحلة االنطالق، و يتيح هل اهما يساعد، اهوضعية خزينت
االقتصادية يف السنوات األوىل ملمارسة أنشطتها، كما جيب أن تكون  ؤسساتمتنح اإلعفاءات بقصد االستثمار للم

 1".يف النمو ااسرتاتيجيته وؤسسة ههذ  اإلعفاءات متماشية مع برنامج امل
على قطاعات معينة إمنا يقتصر  و ،يكون شامال ملختلف األنشطة االستثمارية قد الالتحفيز  :تطبيق التحفيز نطاق -2

 لهذلك غالبا ما توضع معايري .من تأثري على اخلزينة العمومية لشموليةملا ل ،على فرع معني داخل القطاع الواحد أو
 .ختتلف من مرحلة إىل أخرى تبعا هلدف  التحفيز ، والتحفيزب املستهدفة ؤسساتوشروط حمددة قصد اختيار امل

 :دائهاأالعتبارات تتعلق حبجم املؤسسة أو مستوى  قد متنح احلوافز :ئهامستوى أداحجم المؤسسة و . ثالثا
لتشجيع  االيت يتجاوز رأمساهلا أو إنفاقها االستثماري حجما معين ؤسساتماحلوافز لل منحميكن  :ؤسسةحجم الم -1

 ؛توسطةامل الصغرية واملؤسسات  يف إذا كان اهلدف تشجيع االستثمار العكس و، الكبرية املؤسساتااالستثمار يف 
تلك اليت ص ختوقد  ،بصرف النظر عن مستوى أدائها ونتائجها ؤسساتلملوافز نح احلمتقد  :داء المؤسسةأمستوى  -2

 .تكنولوجيا متقدمة هااستخدامأو  تخصيص إنتاجها للتصديرك ،حتقق مستوى أداء أو نتائج معينة
 :تمويلالبالشكل القاتوين أو مصدر  ةافز الضريبيترتبط كثري من احلو  :للمؤسسة و مصدر تمويلها الشكل القانوني.رابعا

مثل منحه لشركات األموال  ؤسسةمنح اإلعفاء على أساس الشكل القانوين للم كنمي: للمؤسسة الشكل القانوني -1
 ؛دون شركات األشخاص أو العكس

 .ى حالة دون غريهايقتصر عل وأ املمولة ذاتيا و خارجيا ؤسساتملإىل ااإلعفاء الضرييب  مينح قد :مصدر التمويل -2
 : ةضريبيالغير  ةعيطبالعوامل ذات ال :الفرع الثاني

تتعلق باحمليط  عوامل جمموعة من التتحكم فيه  الهذي وسياسة التحفيز  إلجناحتتمثل يف توفر الوسط املالئم     
 2.السياسي، القانوين، االداري، و االقتصادي و التقين

     نظمة الضريبية بالواقع السياسي بشكل مباشر على سياسة التحفيز كأداة تأثر األينعكس : السياسي محيطال.أوال
 ستثمريشجع املو اتساع حجم املمارسات الدميقراطية ، فاالستقرار السياسي راالستثماوتوجيه من أدوات حتفيز 

 ؤسساتس أموال املجديدة أو املسامهة يف رؤو  ؤسساتاألجنيب على اختاذ قرارات االستثمار املباشر يف م و احمللي
 :3عادة ما يرتبط اختاذ قرار االستثمار باالعتبارات التالية، و القائمة

  : غالبا عن تنجمو  :المخاطر غير االقتصادية -1
 ؛حيث تتزايد احتماالت التأميم و مصادرة امللكيات اخلاصة ،عدم االستقرار السياسي - (أ 
 ؛دعم و احملاباة من طرف احلكومةالع االستثمارات العامة بو متت ،سيادة التدخل احلكومي يف النشاط االقتصادي - (ب 
 .النمو االقتصادي تدهور و من مث ،يف تدهور منو االستثماراتبشكل كبري  يساهمحيث  ،الفساد الداخلي - (ج 

                                                           
 
1
 BERNARD. VINAY, op-cit, p 147. 

 
2

، جامعة الجزائر، كلية العلوم االقتصادية غير منشورة لتصحيح الهيكلي لصندوق النقد الدولي، رسالة ماجستيرالسياسة الضريبية ضمن برامج المين بليلة، 

 .77، ص 7999وعلوم التسيير، 
3
 .91، ص  مرجع سابقمنى محمود أدلبي،  
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مر البلد املضيف لالستثمارات و البلد املصدر هلا عندما يتعلق األ العالقة بنيي تؤد :ة بين البلدانالعالقة السياسي -2
 1؛باالستثمارات األجنبية دورا بارزا يف تدفق االستثمارات و توجهها

ملا تتميز به من احرتام  فالنظم الدميقراطية تستقطب املستثمرين احملليني و االجانب :للدولة طبيعة النظام السياسي -3
نظمة الديكتاتورية حيث الهذي يغيب يف األ لوضعا ،و هو ما يشعر املستثمر باألمان ،باحلقوق اللقوانني و التزام

يبعث على اخلوف من االستثمار يف ظل ههذ  ما  ،االنفراد التام للسلطة باختاذ القرار حىت يف ظل انتهاك القوانني
رات الضريبية و يف غياب االستقرار السياسي تقل الرغبة يف توظيف األموال حىت وإن كان مصدرها الوف و2.الظروف

 .األخري عدمي الفعالية اهذما جيعل ه ،النامجة عن التحفيز
  :وجود تشريعات  تنظم االستثمارات و حتميها حمليا و دوليا يف تتمثل مقوماته : المحيط القانوني.ثانيا

  : يف ههذا احمليط تتمثل مقومات :على المستوى المحلي -1
ميز ههذ  املنظومة و جيب أن تت .و حتدد قواعد ممارستها بشكل شفاف ،وجود منظومة قانونية تؤطر االستثمارات - (أ 

ىل مرونتها حىت تكون قابلة للتطوير متاشيا مع متطلبات إضافة إبالبساطة خاصة ما تعلق بالتطبيقات العملية هلا، 
 ؛ستجد من ظروف حملية و دوليةما يُ و التنمية 

كل الضمانات يكفل و يضع  نظام من خالل تواجد ية منها خاصة األجنب ،لالستثمارات احلماية القانونية املكفولة - (ب 
 ؛الالزمة حلماية املستثمر من املخاطر املختلفة

الكفاءة يف تطبيق القوانني اليت عالية من درجة و على  ،و التعاقداتتوفر نظام قضائي قادر على تنفيهذ القوانني  - (ج 
 ؛حتكم االستثمارات، و سهولة الفصل يف النزاعات اليت تنشأ بني املستثمر و اجلهات االدارية احلكومية

االتفاقيات الدولية املربمة بني الدول هبدف تشجيع االستثمارات األجنبية  تتمثل مقوماته يف :دوليعلى المستوى ال -2
تعد أحد مكونات املنا  االستثماري املطلوب، فضال عن اتفاقيات جتنب االزدواج الضرييب الهذي يعد أحد اليت 

 3.معوقات انتقال رؤوس االموال بني الدول
 : بة للدول النامية فإهنا تعاين من العديد من املعوقات القانونية لالستثمار منهاو بالنس   

 :و يتجلى ذلك من خالل :تعدد األنظمة القانونية و عدم وضوحها - (أ 
ىل جانب القوانني اخلاصة باالستثمارات إتعدد األنظمة القانونية املؤطرة ملمارسة النشاط االقتصادي على إقليم الدولة  -

 ؛اليها من اخلارج الوافدة
 ؛ىل درجة حتمل متيزا جمحفا حلاالت متشاهبةإالتفاسري يف من اختالف  هو ما ينجم عن الوضوح، ماتسام القوانني بعد -
 :و ذلك نتيجة العوامل التالية :عدم استقرار التشريعات الناظمة لالستثمار و تعدد أجهزته - ( ب
 ؛د التشريعات الناظمة هلاتعدد األجهزة املسؤولة عن االستثمارات نتيجة تعد -

                                                           
1
 ،7990السيد عبد المولى، المعاملة الضريبية لالستثمارات األجنبية، دار النهضة العربية، القاهرة،  
2
 .91منى محمود أدلبي، مرجع سابق، ص  
3
 .94، ص نفس المرجع 
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لظروف االقتصادية احمليطة، و ههذا ما جيعل ههذ  التشريعات قاصرة بسبب نقص ا مراعاةصياغة تشريعات االستثمار دون  -
و نتيجة ذلك تعديالت متعاقبة لقوانني . اخلربة و التخصص الدقيق و الفهم االقتصادي املطلوب لدى من قاموا بإعدادها

 .ان النامية لتصحيح األخطاء املكتشفة عند جتسيدها يف الواقعاالستثمار يف البلد
و غريها من  ،كشرط املشاركة الوطنية بنسبة معينة  ،حتد من االستثمار ابعض القوانني قيود تضع :تقييد االستثمار األجني - ( ج

ت قد متثل ضمانا لوقالشروط اليت قد تشكل عائقا لالستثمار يف نظر املستثمرين األجانب خاصة، اال أهنا يف ذات ا
 ؛1لالقتصاد احمللي

وتوفرها  ،بكفاءة األجهزة اإلدارية القائمة وقدرهتا على تطبيق ههذ  السياسة مرتبطجناح سياسة التحفيز  :اإلداري  محيطال .ثالثا
اإلدارية عوامل الاحلد األدىن من   وجمرد إجراءات شكلية فقط، إال كانت  ، ووتشارك يف تنفيهذهاا عقليات إدارية تؤمن هبعلى 

  :الواجب توفرها
 ؛هلا الناظمةتفسري القوانني و لتحفيزات ل التطبيق العملي  علىضريبية قادرة إدارة  توفرينبغي :دارة الضريبيةعلى مستوى اإل -1
 :ما جيب أن يتوفر على ههذا املستوى هو :دارية المرتبطة باالستثمارعلى مستوى الهيئات اإل -2
 الساعية يئات حتقيق الفعالية بني اهل القادرة على تنمية اآلليات و  ،رالستثماإلدارية املتصلة باضرورة تأهيل اهليئات ا - (أ 

 ؛لتحسني وضعية املستثمر
ومنح رخص البناء و التشغيل  االستثماراتاملتعلقة باملوافقة على  تبسيط اإلجراءاتعن طريق دارية املناسبة توفري البيئة اإل - (ب 

    سهيل متلك املؤسسات االستثمارية لألراضي و ت2،ؤسساتلبريوقراطية املعرقلة لسرعة جتسيد املو البعد عن االجراءات ا
 ؛و العقارات الالزمة ملباشرة نشاطها

 .توحيد اجلهات االدارية اليت يتعامل معها املستثمرو  ،ؤسساتملإزالة عقبات التطبيقات امليدانية اهلادفة إىل ترقية ا - (ج 
 :يتعلق بتوفر البىن التحتية و استقرار احمليط االقتصادي :التقنيادي و االقتص محيطال.رابعا

فاملؤسسات  ،تطورة من شروط جناح سياسة التحفيز الضرييباملتقنية الياكل اهل تحتية والبنية التوفر  يعد :المحيط التقني -1
تكون  ملناطق الصناعية املتطورةوتفتقر إىل ا، أجهزة االتصاالت يف طرق املواصالت و ايف بلدان تعاين نقص الناشطة

املقومات  اليت تعود على مؤسسات تنشط يف دول تتوفر فيها اهلياكل وبشكل اقل من تلك من االمتيازات استفادهتا 
 ؛سياسة التحفيز أداءالعوائق التقنية تؤثر سلبا على  ، ما يعين أنالسابقة

األسواق فيه  ، تتوفرالتوازن   اقتصادي يتميز باالستقرار وتوفر منا على االستثمار  تنمية تتوقف: االقتصادي  محيطال -2
املالية  باإلضافة إىل التسهيالت اخلاصة بالعالقات االقتصادية و .اليد العاملة املؤهلة و، التمويل ولتموين امصادر  ،الكافية

سياسة  انتهاج لقرار يف منح القروض، واملصريف من خالل المركزية ا النظام املايل و فعاليةداخليا وخارجيا، استقرار العملة، 
تلعب احملددات االقتصادية  و.3املشاركة يف حتمل نسبة من اجملازفة قروض يف إطار مفهوم يتسع إىل التأمني على املخاطر و

ه اقتصاديا لالستثمار جيب ان تتوفر في املهيأنا  املن فإ 4الدور األساسي يف حتفيز و توجيه االستثمار، و بنظر البعض
 :العوامل التالية

                                                           
1
 .75-70، ص 7991دار الكتب، القاهرة،  -تشخيص الحالة المصرية -أحمد شرف الدين، طرق ازالة المعوقات القانونية لالستثمار 
2
 .91، ص مرجع سابق نزيه عبد المقصود محمد مبروك، دور السياسة الضريبية في تشجيع االستثمارات األجنبية، 
3
 .775، ص 7007، جامعة سطيف،(07)مجلة العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، العدد في، واقع مؤسساتنا الصغيرة والمتوسطة ،عبد الرحمان بن عنتر  
4
 .91-90ص ، مرجع سابقمنى محمود أدلبي،   
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توافر بنية أساسية حتتية من طرق و خدمات و مرافق عامة و مناطق صناعية يلعب دورا إن :توفر البنى األساسية - (أ 
 ؛حجم االستثمارات املستقطبة و توزيعها بني القطاعات كافةحتديد مهما يف 

و جدوى اقتصادية معقولة ضمن اطار  ذات رحبية استثمارية ؤسساتتواجد مف :معاملة ضريبية مشجعة لالستثمار - (ب 
، و هو ما تفتقر اليه الدول النامية، فأي املخاطر احملتملة، يستدعي وجود خريطة استثمارية و دراسات جدوى مبدئية

مستثمر يتوقع احلصول على عائد للمخاطرة و التضحية بالسيولة، و كلما كان عنصر املخاطرة كبريا كان العائد الالزم 
 .ثمار كبرياهلهذا االست

ألن الضرائب أحد معوقات حتقق العائد املرتفع، يتوجب على الدولة الراغبة يف حتفيز االستثمار حتقيق معاملة و     
خيفف من خالهلا األثر السليب للضرائب كوسيلة متويلية على معدالت االستثمار، و ذلك من خالل  ،ضريبية مدروسة

 1.وفق معاملة متييزية بني القطاعات  احلوافز الضريبية بأشكاهلا املختلفة
 :فهما عامالن مهمان يف تشجيع االستثمار :استقرار البيئة االقتصاديةحجم السوق و  - ( ج
يتناقص يف االقتصاديات الضعيفة  إذحجم السوق و احتماالت النمو، حيث يتناسب معدل االستثمار طردا مع ههذا  -

 ؛اليت تتضـاءل فرص منوها يف املستقبل
حتكمها  ،منظمةقتصادية العامة بطريقة مدروسة و دارة السياسة االإبيئة اقتصادية مستقرة، هو نتيجة  وجودإن  -

 ؛جتسيد مشروعاهتم وفق ما هو خمطط ، ما يطمئن املستثمرين علىاسرتاتيجيات و توجهات طويلة املدى
مستوى الدخل و الطلب  زيادةتراكم رؤوس األموال، و يتوقف حجم االستثمار على  :التراكم الرأسمالي - ( د

 .و معدل الفائدة و الكفاية احلدية لرأس املال االستهالكي الهذي حيدد  بدور  الطلب على االستثمار
لكن حزمة  ،على أخهذ القرار االستثماري حلث املستثمرأن سياسة التحفيز الضرييب من األدوات اهلامة  مدتقيتضح مما   

توفر ددات كثرية حلجم وطبيعة االستثمار املأمول حتقيقه، ما يعين أن كفاءهتا ترتبط باحلوافز املمنوحة له تعد واحدة من حم
 2.كلما كان املنا  االستثماري مواتيا أمكن توقع نتائج أفضل هلهذ  السياسة و. العوامل املهذكورة سابقا
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 .التحفيز الضريبيدوات أ: المبحث الثاني 
التخفيضات الضريبية، القرض  تصنفها إىلمثال التنمية  واالقتصادي منظمة التعاون فتأخهذ التحفيزات أشكاال خمتلفة،    

حبسب غري أننا ارتأينا تصنيفها 1.اإلعفاءات الضريبية الضرييب، التخفيضات اخلاصة باملعدالت، تأجيل مواعيد الدفع، و
 :من خالل العنصرين التاليني رئيستنياىل جمموعتني تأثريها املباشر أو غري املباشر على وعاء الضريبة و مبلغها 

 ؛األدوات المباشرة للتحفيز الضريبي : المطلب األول -
 .األدوات غير المباشرة للتحفيز الضريبي : المطلب الثاني -

 .األدوات المباشرة للتحفيز الضريبي : األول المطلب
 و من مث فهي تطبق بعد حتديد وعاء الضريبة  بصفة مباشرة على وعاء الضريبة أو مقدارها، تطبقتتعلق باحلوافز اليت    

     و عادة ترافق السياسات الظرفية اهلادفة لرتقيةأو مبلغ الضريبة حبسب احلالة اليت يقتضيها التشريع الضرييب، 
جلهذب وتوجيه  كثري من الدول   قبل من تحفيز الضرييب املعتمدةلل األدوات املباشرة أهم  سوف نتطرق إىلو  االستثمار،
 :من خالل العناصر التاليىةاالستثمار 

  ؛بعض الدول يو تطبيقاتها ف جازة الضريبيةإلا:الفرع األول  -
 ؛و تطبيقاتها في بعض الدول المعدالت الضريبية التمييزية:الفرع الثاني  -
 مان الضريبي و تطبيقاته في بعض الدولتاالئ: الفرع الثالث  -
  .بعض الدول يا فو تطبيقاته جازة الضريبيةإلا:الفرع األول

، و يعود ذلك إىل سهولة ل تنمية االستثمارايف جممن قبل الدول النامية تعد أكثر أدوات التحفيز الضرييب استخداما    
 .إدارهتا و بساطة إجراءات تطبيقها

 .ر املستثمرينث تأثريا مهما على قرادعفاء لفرتة حمددة، و حتاإلتأخهذ شكل  :و أهميتها جازة الضريبيةتعريف اإل. أوال
 :على أهناُعرفت االجازة الضريبية  :تعريف اإلجازة الضريبية -1

      االقتصادي هبدف التدخل يف النشاط  ،الدولة عن جزء من مواردهاقبل تنازل مقصود من  ":لتعريف األولا - (أ 
 2".فةحمددة للحد من اآلثار التلقائية للسياسة الضريبية يف اجملاالت كاثار مقصودة و آإحداث  و

اليت مت توسيع نشاطها من الضرائب  ؤسساتاجلديدة أو امل ؤسساتعفاء الكامل أو اجلزئي للماإل" :التعريف الثاني - (ب 
 .3"املباشرة لفرتة حمددة 

هي إحدى صور فو بالتايل ، اأو يف مراحل توسعه اضريبيا يف بداية نشاطه اإعفاءؤسسة منح امل: " التعريف الثالث - (ج 
 :4و الهذي قد يكون االعفاء الضرييب

                                                           
1
 .717ص، جع سابقعبد المجيد قدي، مدخل إلى السياسات االقتصادية، مر 
2
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 Bird Richard M et Oldman  Oliver, taxation in developing countries, the Johns Hopkins university press, Baltimore 
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 .741ق، ص حيدر عبد المطلب البكاء،  مرجع ساب -
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االنتاجية بالنسبة لإلعفاء الدائم، أو ملدة زمنية معينة  امن الضرائب طوال حياهت ؤسسةعفى املتحيث :دائما أو مؤقتا -
 .جازة الضريبيةختتلف من دولة ألخرى و يدعى باإلعفاء املؤقت و يصطلح عليه حينئهذ اإل

جازة و ههذا هو األصل كامل من كافة الضرائب طوال فرتة اإلعفاء المبوجب اإل ؤسسةعفى املتحيث  :كامال أو جزئيا -
عفاء اجلزئي فهو يقتصر على جزء من الضريبة أو على ضريبة معينة دونا عن أخرى، أو على جزء ، أما اإلعفاءيف اإل

 ."من الدخل اخلاضع للضريبة
اما يف جهذب االستثمارات وتوزيعها بني دورا ه احلافزههذا يؤدي :جازة الضريبية في تحفيز و توجيه االستثمارأهمية اإل -2

 :دور  يفنتيجة  ،القطاعات االقتصادية املناطق و
 ؛لهرفع العائد الصايف للمشروع وتوفري السيولة الهذاتية  - (أ 
 1.حياتهية ايف بداملشروع   تعرض هلايتقليل املخاطر اليت  - (ب 

استخدمته كثري من فقد  ،األجنبية ات احمللية واألمر الهذي جعله أكثر أشكال التحفيز استخداما جلهذب االستثمار     
املسامهة يف  القادرة على املؤسسات الصغرية و املتوسطةيف تشجيع االستثمار يف فرنسا حيث وظفته  ،الدول املتقدمة

  .األكثر استخداما يف البالد النامية بسبب سهولة إداراهتا، كما أهنا  2تقوية االقتصاد الفرنسي
ميكن ، جمموعة من الضوابطىل إاستنادا ههذا احلافز  يتم استخدام  ينبغي أن :جازة الضريبيةخدام اإلضوابط است.نياثا

 3:تلخيصها يف اآليت
 : يرتبط تأثري احلافز الضرييب بنوعية الضريبة حمل التحفيز و مدته : ومدته باإلعفاءتحديد نوعية الضرائب المعنية  -1

 يشملالشائع أن لهذا من  ،العطلة الضريبية ههذا احلافز  ىيطلق عل :ءتحديد نوعية الضرائب المعنية باإلعفا - (أ 
عفاء مجيع الضرائب املكونة للهيكل الضرييب للدولة، لكن لكون الضرائب ليست كلها مرتبطة بنتائج النشاط اإل

جمال  ن الضرورة تقتضي حصر  يف الضرائب اليت هلا دور يف حتقيق اهلدف من التحفيز، و يفإاالقتصادي فقط، ف
ئب عفاء غالبا ميس الضرائب املباشرة كالضرائب على األرباح التجارية و الصناعية و الضران اإلإتشجيع االستثمار ف

 ؛و ضريبة القيمة املضافة الضرائب غري املباشرة كالرسوم اجلمركية و التسجيل و الطابع على رؤوس األموال املنقولة و 
ؤسسة ستفيد املتقد حتدد بصفة مطلقة أين  ،ةالعفاء بفرتة زمنية حمددد ايقييعين ت : تحديد مدة االعفاء - (ب 

 ؤسسةعفاء املإوقد تقيد بشروط كأن يتم ربط استمرار  ،امن االعفاء بغض النظر عن مستوى أدائه ةاالستثماري
تربط  قد عفاء بشكل مطلق كأن تكون ثالث سنوات أو مخس، ومعينة، و قد حتدد عدد سنوات اإللنتائج  ابتحقيقه

  .أو نسبة معينة منه الرأس ماهل ؤسسةىل غاية استعادة املإاملدة بشرط ما كاستمرارها 
 التشريع  ، و يفىل مخس سنواتإترتاوح بني سنتني  يف التشريع املاليزي االستثمارية ؤسساتجازة الضريبية للمفرتة اإلف   
ههذا التفاوت  و .بني ثالث سنوات و عشر سنوات ير اجلزائالتشريع بني مخس سنوات و مخسة عشرة سنة و يف  يصر امل
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  و أمهيته يف خطة التنمية االقتصادية  استثمارهااجلغرايف أو مبجال  اأو موقعه ؤسسةيف مدة االعفاء قد يرتبط حبجم امل
  1.يف الصادرات اأو مبدى مسامهته

 :لسلبيات تعميم احلوافز الضريبية، فإنه ينبغي جتنبا :ستهر عفاء و مكان مماتحديد طبيعة النشاط االستثماري المعني باإل -2
طريقة  غري أن ،عفاء مجيع قطاعات النشاط االقتصاديقد يطال اإل : للمؤسسة النشاط االستثماري طبيعةتحديد  - (أ 

حتدد تبعا عفاء على قطاعات معينة التعميم ههذ  تعطل الدور التوجيهي للسياسة الضريبية، لهذلك البد من اقصار اإل
   على فرع معني من فروع ههذ    قصر ميكن  كمااألمهية و األولوية كالقطاعات االنتاجية و الزراعية،   ملبدئي

 ؛كأن مينح االعفاء للصناعات االنتاجية دون الصناعات االستهالكية داخل قطاع الصناعة  ،القطاعات
االستثمارية املقامة يف كل أقاليم  جازة الضريبية مجيع املؤسساتقد تشمل اإل : تحديد االقليم المعني باإلعفاء - (ب 

الدولة دون استثناء، غري أنه نظرا الختالف األمهية االقتصادية و االجتماعية الستثمارات ههذ  املؤسسات ، و ضرورة 
 إكساب االقتصاد الوطين منوا إقليميا متوازنا، البد من اقصار  على مناطق أو أقاليم حمددة تعرفا نقصا يف االستثمار 

 .فحاال لظاهريت البطالة و الفقر بسبب عزوف املستثمرين عن االستثمار هباو است
قد يربط منح ههذا احلافز ببعض املعايري :ربطه بحجم المؤسسة وشكلها القاتوتي و مستوى أدائها ومصدر تمويلها -3

 :املرتبطة بشكل و طبيعة االستثمار املستهدف بالتنمية
االستثمارية بغض النظر عن النتائج اليت  ؤسساتعفاء على كل املاإليعمم  ميكن أن : ؤسسةمستوى أداء الم - (أ 

        معني من  عددل ا، أو توظيفهالنتائج معينة كتصدير منتجاهت ؤسسةبتحقيق امل هربطفضل يُ حتققها، لكن 
 ؛لتكنولوجيا متقدمة االعمال، أو استخدامه

عفاء على أساس حتديد مستوى معني لة قد مينح اإليف ههذ  احلا : القانوني او شكله استثمارات المؤسسةحجم  - (ب 
ذا كان املستهدف بالتحفيز هو استقطاب االستثمارات إ، فللمؤسسة االستثماريو حجم االنفاق أمن رأس املال 
، و يف احلالة املعاكسة مينح من رأس املال ذلك املستوىاستثماراهتا تتجاوز  اليت  ؤسساتمينح للم ،الكبرية احلجم

 ؛اليت تكون دون ذلك املستوى من رأس املالت ؤسساللم
بالشكل القانوين للشركة، فستفيد شركات األموال دون شركات  التحفيزعادة ما يربط  :الشكل القانوني للمؤسسة - (ج 

على أساس أن شركات األموال تتميز بكرب حجم رأس املال املستثمر و االمكانيات  ،عفاءاألشخاص من اإل
، و تكشف ههذ  املعاملة ترجيح السياسة الضريبية للهدف املايل على مقارنة بشركات األشخاص االستثمارية العالية

 . اهلدف االقتصادي على اعتبار أن املؤسسات الكبرية احلجم هي األكثر اسهاما يف احلصيلة الضريبية حساب
كونه   يا  للمؤسسات الكبرية احلجميعترب حتيزا ضريب عفاءالشكل القانوين كأساس ملنح اإلنعتقد أن اعتماد معيار    

 أخهذ بهت ذلك ، و معصاحل شركات األموال و على حساب شركات األشخاص و املؤسسات الفرديةيف العادة ليوظف 
  : عن ههذا الوضعالكثري من التشريعات الضريبية منها التشريع الضرييب اجلزائري كما سنوضحه الحقا، و ينجم 

                                                           
1
 .  757، ص  7000حامد عبد المجيد دراز، السياسات المالية، مركز االسكندرية للكتاب، االسكندرية،  



 .استثمارات المؤسسات الصغيرة و المتوسطةه يوجتو في تحفيز السياسة الضريبية دور :الفصل الثالث 

111 

 

غري منطقية، فتتحمل املتوسطة العتبارات غري موضوعية و  ؤسسات الصغرية وضريبية غري عادلة للم معاملة -
 ؛حققت نفس مستويات الربح بسبب اختالف شكلها القانوين فقط ااهنمع  اتلفخمعبئا ضريبيا  اتاملؤسس

ن االستفادة غالبية املؤسسات الصغرية و املتوسطة اليت متارس أنشطتها بصفة فردية مه ايضا استبعاد كثريا ما ينجم عن -
 ؛من النسيج املؤسسايت ألكثرية دول العامل نسبة كبريةأهنا متثل  من رغمعلى العفاء من اإل

 .يتناىف كليا مع السياسات اهلادفة لرتقية االستثمارات الصغرية و املتوسطةبالكيفية السابقة اعتماد ههذا املعيار  -
 ، و من مثظر عن مصدر متويل استثماراهتاض النبغسسة ؤ عفاء للمقد مينح اإل :استثمارات المؤسسةمصدر تمويل  - ( د

   اليت اعتمدت على مصادر متويل ذاتية أو على املديونية أو على أي من مصادر التمويل  ستثماراتمينح لال
 .دون غري  من املصادرمتويل على اعتماد مصدر األخرى، و قد تقتصر االستفادة منه 

 مععفاء بانتقاء ما يتفق ستفادة من اإلاالئج حمددة، األمر الهذي يستدعي تقييد من الضوابط السابقة نتا ضابطلكل   
ألن  ،على أهنا تقييدا حلرية االستثمارىل ههذ  الضوابط إاألهداف املنتظرة من تشجيع االستثمار، و ال جيب النظر 

   .1خيدم هدف تشجيع االستثمار املنتقى أكثر من غياهباالتوظيف اجليد هلهذ  الضوابط 
لعيوب اعلى العديد من  غري أهنا تنطوي ضرييب كحافز  جازة الضريبيةاإلعلى الرغم من مزايا  :جازة الضريبيةعيوب اإل.ثالثا

 2:من بينها
اختالف فرص حتقيق األرباح بني املؤسسات يف الفرتات األوىل  نعينجم  :ستفادةالعيوب المرتبطة بمجال اإل -1

 :احلاالت التالية راتللنشاط تبعا لتباين طبيعة االستثما
  ؛يف بداية حياهتا ألسباب موضوعية ومنطقية اؤسسات حتقق خسائر م - (أ 
  ؛ؤسسات حتقق أرباحا ضئيلة بسبب ظروف تتعلق بطبيعتهام - (ب 
  .ؤسسات حتقق أرباحا ضخمة جملرد قيامهام - (ج 

يكون النشاط التجاري  هذي غالبا ماال وعفاءات ال يفيد اال النوع األخري من املؤسسات فقط، ههذا النوع من اإل غري أن  
   .ىل تضحية جمانية من طرف الدولةإجازة الضريبية تتحول ما جيعل اإل ،عد ذو أمهية مقارنة بالنشاط االنتاجيالهذي ال يُ 

 .نظرية فقطبسيطة أو تبقى استفادة النوعني اآلخرين جمرد استفادة و 
 يستحسنل فرص حتقيقها لألرباح يف بداية حياهتا اءية اليت تتضفإن األنشطة االنتاجية و األنشطة ذات األمه لهذلك  

جازة كأداة اإل دورما يضعف و هو  ،بالنسبة اليها النفععدمية  فهيجازة الضريبية منحها حق ترحيل اخلسائر بدال من اإل
تستفيد من  وضع حدود قصوى لألرباح اليت 3ميكن يف نظر البعض و .لتحفيز وتوجيه االستثمارات اجلديدة خصوصا

 ؤسساتجازة بشكل متفاوت بني املذات العائد الكبري يف سنواهتا األوىل أو حتديد مدة اإل ؤسساتجازة بالنسبة للماإل
 .عفاء موحدة لكافة االستثماراتتكون مدة اإل، حبيث ال او العائد املتوقع منهاستثماراهتا حبسب طبيعة 

 :تحول ههذا احلافز إىل مصدر للتهرب الضرييب من خاللأن يميكن  :العيوب المرتبطة بالتهرب الضريبي -2
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 املعفاة يف حترير فواتري املشرتيات والتكاليفؤسسسات عالقاهتا مع امل باستغاللاخلاضعة للضرائب  ؤسساتامل قيام - (أ 
 ؛عفاةامل للمؤسساتمادام أن ذلك ال يرتتب عليه أي ضرر  ،أوعيتها  الضريبية بأسعار مبالغ فيها وتوظيفها يف ختفيض

 بعثها  القائمة و ؤسساتاتساع جمال حتايل املستثمرين فيها على متديد مدة اإلعفاء املؤقت من خالل تصفية امل - (ب 
 ؛من جديد باسم خمتلف

 :ىلإجازة الضريبية للمؤسسات القائمة الراغبة يف توسيع  استثماراهتا ؤدي منح اإلي -  (ج 
ديد األرباح الناجتة عن االستثمار األصلي وتلك النامجة عن عفاء، األمر الهذي يصعب عملية حتتداخل فرتات اإل -

  ؛التوسعات الالحقة
ىل عدة خطوط انتاجية، تبدأ االنتاج على فرتات متباعدة لكي إحتايل بعض املستثمرين من خالل تقسيم املشروع  -

  تاجية جديدة مستقلة يتمتع كل خط انتاجي بفرتة اعفاء جديدة، ودون معاملة التوسعات على أساس أهنا خطوط ان
 .و امنا تدمج يف خطوط انتاج  املشروع األصلي

و ههذا يؤدي اىل تداخل حسابات املشروع األصلي مع حسابات التوسعات، و ُيصعب ذلك فصل أرباح املشروع  
منتظمة املشكلة الزام املستثمر  بإمساك دفاتر  لعالج ههذ من اقرتح  1و هناك. األصلي عن أرباح التوسعات الالحقة

  .مجايلللمشروع األصلي و التوسعات الالحقة كل على حدة، أو معاملة التوسعات ضريبيا وفقا حلصتها يف رأس املال اإل
  :جازة الضريبية يف ههذا اجملال هواإلمن ابرز املآخهذ على  :و توجيه االستثمارات بترشيدالعيوب المرتبطة  -3

 ؛طويلة األجل الستثماراتلالقتصاد الوطين مقارنة با لى قلة نفعهاعقصرية األجل  الستثماراتا جهذبقدرهتا على  - (أ 
  توجيه االستثمارات حنو اجملاالت التجارية أو الصناعات االستهالكية سريعة ومرتفعة  تعميمها تشجيع ينجم عن - (ب 

ال كثرية، و اليت قد يعمد نشاؤها رؤوس أمو إالعائد، و املشروعات ذات املخاطر احملدودة و السيولة املرتفعة اليت ال يتطلب 
 .املستثمر إىل تصفيتها مع انتهاء مدة االجازة الضريبية املمنوحة له، و إنشاء مشروع جديد لالستفادة من إعفاء جديد

 املؤسسات استثمارات جازة الضريبية علىاقصار اإل  الهذي ذهب إىل أن عالج ههذ  املشكلة يكمن يف 2الرأي وافقن    
مدى  و ا و استمراريتها،ونوعية منتجاهت نشاط ههذ  املؤسساتربطها بأمهية مع  االجتماعية صادية وذات األمهية االقت

 .غري اجلادة االستثماراتالطريق أمام  سد ما من شأنهكل  مناصب الشغل وزيادة الصادرات، و توفرييف  امسامهته
 :التاليةجازة الضريبية املشكالت يصاحب تطبيق اإل :العيوب المرتبطة بتطبيقها -4
قد  ؤسسةددت بداية من تاريخ احلصول على املوافقة بإنشاء املذا حُ إف :عفاءمدة سريان مدة اإلتحديد مشكلة - (أ 

ذا إ و .فيقل أثر احلافز يف تشجيع االستثمار ،منه االستفادةا يقلص ، معفاءتطول ههذ  الفرتة لتتجاوز فرتة اإل
فرتة االجناز ما يضيع طالة إ ويكون ذلك مدعاة لرتاخي املستثمر حددت اعتبارا من تاريخ بدء النشاط الفعلي فقد 

ملسبق ملدة تقديرية لتحديد اابيكون  أن حل ههذ  املشكلة 3هناك من رأى و .على الدولة جانبا من مواردها العامة
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نهائية من على املوافقة ال ؤسسةلفرتة االجناز لكل نوع من أنواع االستثمارات على حدة تبدأ من تاريخ حصول امل
       نتهاء الفرتة التقديرية لإلجناز حىت  يف حالة بداية النشاط الفعلي إاجلهة املختصة، لتبدأ فرتة االعفاء ب

   :أن ههذ  اآللية  تنطوي على جمموعة من املزايا وعددها يف و أعتربهناك من دعم ههذا الرأي  ، وؤسسةللم
 ؛جازة الضريبيةمن اإلاملؤسسة ستفيد تفرتة ممكنة حىت يف أقل  االستثمارات جتهيز نشاء وإث على احل -
ما قد يساعدها يف كشف  ،اجناز استثماراهتاواضحة ملراحل  عداد خطط سنوية دقيقة وإىل إ ؤسساتدفع امل -

حتديد طرق العالج املناسبة يف الوقت املناسب، ما ينعكس اجيابا  و احب عملية التنفيهذجوانب القصور اليت تص
 ؛1يف ترقية االستثمار و حتقيق التنمية االقتصادية اعلى اسهامه و املؤسسةداء على مستوى أ

جازة الضريبية، هي كيفية معاملة أقساط من املشاكل اليت تثار عند تطبيق اإل:مشكلة معالجة أقساط االهتالك- ( ب
 :عفاءاهتالك املعدات بعد انتهاء فرتة اإل

رم من الوفر الضرييب جازة، فإن املؤسسة حتُ عفاء بعد هناية اإلة اإلمل يسمح خبصم االقساط اليت متت خالل فرت  إذا -
املرتتب عن معاملة التشريعات الضريبية لقسط االهتالك على أنه عبء قابل للتخفيض عند حتديد وعاء الضريبة 

ر الضرييب على األرباح، يف الوقت الهذي تستفيد فيه املؤسسات األخرى مبا فيها غري املستهدفة بالتحفيز من الوف
  ؛الناجم عن تقنية ختفيض االهتالك

 2.االنتاجي األسلوبىل ختلف إعفاء، فإن ذلك قد يؤدي ذا مسح باهتالك املعدات كلية بعد فرتة اإلإ -
      جازة الضريبية فقد أستخدمته الكثري املصاحبة لإل العيوبمع  :في بعض البلدان إلجازة الضريبيةا تطبيقات. رابعا

   :الدولههذ  ، و من يف اطار جهودها اهلادفة لتنمية االستثمار اءة بكفمن الدول 
جتسد ههذا احلافز من خالل قوانني تشجيع االستثمار و قانون : تطبيقات اإلجازة الضريبية في التجربة الماليزية -1

 :ضرائب الدخل و قانون الضرائب على املبيعات و القانون املتعلق بالرسوم يف
من اخلضوع من الدخل % 07أن إعفاء من رغم بال :ذات الوضع الرائد نتاجيةاإل ة للمؤسساتعفاءات الممنوحاإل - ( أ

  يف  أو االعفاء اخلمسي مها األساس املعتمد بداية من تاريخ الدخول يف االنتاج هيبدأ سريانالهذي  للضريبة، و
 :عفاء قد يتجاوز ذلك يف بعض احلاالتالتحفيز، غري أن اإل

و تعفى كليا  ،يت تقدم اخلدمات املتعلقة بالبحث و التطوير وفق عقد البحث و التطوير من وضع رائداملؤسسات التستفيد  -
من الضرائب ملدة مخس سنوات اعتبارا من تاريخ بداية النشاط، و تستفيد من ههذا الوضع و االعفاء ضمن نفس الشروط 

 3مؤسسات تطوير الكمبيوتر؛
هلا أثر اليت عالية، و التقنية الستويات الطويلة و املجال اآلنفاق الرأمسايل الكبري، إلاذات األمهية القومية،  حتظى املؤسسات -

عتبارا من تاريخ بدء إو تعفى كليا من الضريبة ملدة عشر سنوات مبعاملة املؤسسات ذات الوضع الرائد،  مهم على االقتصاد 
 االنتاج أو مزاولة النشاط؛
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ات الوضع الرائد يف حال رأت احلكومة ضرورة لهذلك، و االعتبارات املعتمدة عفاءات املقدمة لفائدة مؤسسجتدد اإل -
      مليون رينغيت  20قيمة أصوهلا الثابتة تتجاوز ، عامل 077استخدام املؤسسة ألكثر من :لتقرير ذلك هي

 ؛مسامهة الشركة يف التنمية االقتصادية و التكنولوجية للبلد، و ماليزي
القانون اليت تعترب ذات وضع رائد مبوجب و ة املنتجة لسلع ذات جودة و مستوى عاملي راق عفاء املؤسسات الصناعيإ -

 .سنوات على األقل اعتبارا من تاريخ بدء االنتاج (17)من الضرائب ملدة بصفة كاملة 
 :مشلت ههذ  االعفاءات ما يلي: المحلي و األجنبي االستثمارو توجيه بتحفيز عفاءات المرتبطة اإل - (ب 

املؤسسات املمارسة ألنشطتها يف املناطق املراد تنميتها من ضريبة الدخل ملدة مخس سنوات اعتبارا من تاريخ  إعفاء -
من % 50حيث كانت قبل ههذا التاريخ تستفيد من اعفاء  ،2772بدء االنتاج أو مزاولة النشاط و ذلك بداية من 

 ؛الدخل اخلاضع للضريبة
فيما خيص حتديث و توسيع الفنادق الصغرية و فنادق ذات ثالث جنوم يف ستفادة قطاع البناء من الوضع الرائد ا -

 عفاء من ضريبة الدخل بشكل كلي ملدة عشر سنوات بدء من تاريخ مزاولة النشاط؛املناطق املراد تنميتها، مع اإل
 ؛ئمعفاء من كل الضرائب بشكل داالشحن بالسفن الكبرية املسجلة ضمن أسطول جتاري من اإل مؤسساتإعفاء  -
 ؛من فروعها األجنبية من الضريبة لعشر سنوات (اليت هلا مقر يف ماليزيا) األجنبية مؤسساتإعفاء األرباح العائدة لل -
من كوهنا ذات ..( الروافع، املقالع،) تستفيد املؤسسات الوطنية املعيدة الستثمار أرباحها يف انتاج اآلليات الثقيلة  -

بالنسبة للمناطق املراد ترقيتها من الضريبة و ملدة مخس سنوات  % 177من دخلها أو % 07وضع رائد و يعفى 
 ؛اعتبارا من تاريخ بدء النشاط

 ؛2عفاء ضرييب كامل ملدة مخس سنوات بداية من بدء االنتاجإمن  1املؤسسات الصناعية الصغرية استفادة -
تطوير، و طالت املؤسسات ال خيدم مصلحة التنمية و بشكلظفت أن خمتلف االعفاءات وُ على ما سبق املالحظ   

 .املختلفة ذات األولوية يف التنمية على صعيد التنمية القطاعية أو اإلقليمية و فق اخلطط التنموية للحكومةبأحجامها 
من الدول اليت مل تفرط بشكل كبري يف استخدام  تعد الصني : يةالصينجازة الضريبية في التجربة تطبيقات اإل -2

 :و مؤسسات التمويل  اإلنتاجيةأقصرهتا على األنشطة  جازة الضريبية و قداإل
 اعفاءإملدة عشر سنوات على األقل أنشطة انتاجية  متارسملؤسسات اليت ا متنح: لقطاع االنتاجيلالحوافز الممنوحة  - ( أ

عفاء نتهاء مدة اإلإل املوالية، و ميكن أن تستفيد يف الثالث السنوات السنة اليت حتقق فيها الربح من ملدة سنتني بدءا اضريبي
 .من الضرائب املفروضة على الدخل عند متلك املؤسسة تقنيات و معدات انتاجية متقدمة% 07عفاء جزئي يطال إههذ  من 

 :هو ههذ  احلوافزاملالحظ على و 
هو من تاريخ مزاولة النشاط كما   ايةليس بد تكون اعتبارا من سنة حتقيق املؤسسة ألرباح وعفاء أن مدة سريان اإل -

حيث أن حساب  ،جازة الضريبيةمن أبرز املآخهذ على أسلوب اإل يعدو الهذي  ،شائع يف غالبية التشريعات الضريبية

                                                           
1
 .من مالكي أسهمها مواطنون ماليزيون % 10رينغات ماليزي و  400.000عرفت على أنها شركات مقيمة منشأة في ماليزيا و ال يزيد رأسمالها عن  
2
 .717 -711، ص  مرجع سابقمنى محمود أدلبي،   
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 اإلعفاءمهية بالنسبة للمؤسسات اليت حتقق خسائر خالل مدة ههذا التاريخ ترتتب عنه استفادة و عفاء بدءا من اإل فرتة
  ؛احلافزو من مث ينتفي الدور التحفيزي و التوجيهي هلهذا 

 .نتاجية متقدمةو متلك تقنيات و معدات إ نتاجي لفرتة حمددة على األقلستفادة مبمارسة النشاط اإلربط اإل -
التمويل و البنوك األجنبية و الصينية من الضريبة  مؤسسات عفاء إ:الحوافز المرتبطة بتوفير التمويل للمؤسسات - ( ب

ههذا ما  و ،دوالر وأن تستمر يف العمل لعشر سنوات على األقليني مساهلا أو متويلها عن عشر مالبشرط أن ال يقل رأ
 ؛ادية سيما الصغرية و املتوسطةهم يف معاجلة معضلة التمويل اليت تعترب العقبة الرئيسية أمام املؤسسات االقتصاسيس

            تركيا العديد قوانني االستثمار املختلفة اليت عرفتها  أقرت :تطبيقات اإلجازة الضريبية في التجربة التركية -3
للمستثمرين، و قد طالت العديد من القطاعات ال سيما البحث و التطوير لكسب املزيد من و املزايا من التسهيالت 

 :متثلت أبرز املزايا املمنوحة يف فضال عن العمل على تشجيع سوق املال، و ،التكنولوجيا
 :متثلت حوافز ههذ  العوائد يف :ولةلمنقالمرتبطة بعوائد رؤوس األموال اعفاءات اإل - (أ 
         شريطة أن تكون األسهم مقيدة  عوائد األسهم و السندات العامة من الضرائب على دخل الشركاتإعفاء  -

 ؛يف البورصة
 1.دارة حمافظها املاليةإعمليات من ضرائب الدخل على  عفاء صناديق االستثمارإ -
 :استفادة من احلوافز الضريبية، و متثل أمهها يف القطاعات كثر أ انك:البحث و التطويربعفاءات المرتبطة اإل - (ب 

لتتمكن من االنفاق أكثر على  عفاءات ضريبية للهيئات العاملة يف البحث مبا يف ذلك الدراسات األكادمييةإتقدمي  -
 ؛البحث و حتسني أجور موظفيها

 .ر برامج الكمبيوترعفاء نسبة من الربح الناتج عن البحث و األنشطة املتعلقة بتطويإ -
           وصل عددها عشرون منطقة ادفة لتشجيع و تطوير التكنولوجيا أقامت تركيا العديد من املناطق العلمية اهل   

و مت ربط كل منطقة من ههذ  املناطق العلمية و التكنولوجية جبامعة من اجلامعات على األقل، كما مت ربط  ،2772عام 
غرية و املتوسطة اليت متثل شرحية كبرية يف اقتصاد تركيا هبهذ  املراكز و اهليئات البحثية لالستفادة العديد من املؤسسات الص

 خمتلفة برامج أربعة على 2712 عام جانفي من األول منهذ الساري اجلديد االستثمارية احلوافز نظام اشتمل قد و2.منها
 لالستثمار احلوافز برنامج ،العام لالستثمار احلوافز نامجبر  هي و السواء على األجانب و احملليني للمستثمرين موجهة

  3.ياالسرتاتيج لالستثمار احلوافز برنامج و ،النطاق واسع لالستثمار احلوافز برنامج ،اإلقليمي
  .و تطبيقاتها في بعض الدول المعدالت الضريبية التمييزية:الفرع الثاني

مثل ما  يف تشجيع االستثمار و املسامهة يف تطوير االقتصاديات الناميةمن احلوافز املهمة  تعد املعدالت الضريبية   
   . أكدته بعض التجارب الدولية يف ههذا اجملال على غرار جتارب ماليزيا، تركيا، و الصني

                                                           
1
 70، ص 7004أميرة حسب هللا، محددات االستثمار األجنبي المباشر و غير المباشر في البنية االقتصادية العربية، الدار الجامعية، القاهرة،  
2
 .711 -711  منى محمود أدلبي، ، مرجع سابق ، ص   

 
3

تاريخ   http://www.invest.gov.tr/ar-SA/investmentguide/investorsguide/Pages/Incentives.aspx : تركيا، وكالة ترقية االستثمار في

 .7071. 01. 71االطالع 
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    تأخهذ املعدالت الضريبية التمييزية صورا  :وضوابط استخدامها المعدالت الضريبية التمييزيةوأشكال تعريف .أوال
 .جمموعة من الضوابطاالحتكام إىل و يتوقف ترشيد استخدامها على  ،تعددةم

تمثل يف إقرار معاملة ضريبية متييزية لنوع معني من األنشطة أو لفئة معينة من ت :تعريف المعدالت الضريبية التمييزية -1
أهداف اخلطط التنموية  قد مينح على أساس نوع املشروع أو حجمه أو أمهيته و مسامهته يف حتقيق ، واملستثمرين

االنتاجية  ؤسساتاملاستثمارات ص هبا ن ههذ  املعاملة التفضيلية ينبغي أن ختٌ إف ،و بالنسبة للدول النامية .للدولة
بسبب التخلف الهذي تعرفه ههذ  األنشطة يف ههذ  البلدان، األمر الهذي جنم عنه اعتمادها الكبري  ،السلعية و اخلدمية

 .من السلع و اخلدمات على ما تنتجه األجهزة االنتاجية لالقتصاديات املتقدمة احملليةسوقها يف تأمني حاجيات 
 :األشكال التاليةالضرييب التمييز معدالت  أخهذت :ة التمييزيةالضريبي معدالتشكال الأ  -2
 :يعرف التمييز الضرييب يف ههذا النوع من الضرائب األشكال التالية :الضرائب المباشرة - ( أ

        ، و يتطلب ههذا الشكل م للضريبة وختفيضه بالنسبة لألنشطة أو املناطق املستهدفة بالتحفيزحتديد معدل عا -
من التحفيزات ضرورة ترتيب القطاعات االقتصادية و املناطق اجلغرافية تبعا ألولويتها و أمهيتها يف حتقيق أهداف 

 ؛قر فيها ههذا النمط التحفيزيالتنمية للمرحلة اليت أٌ 
ليبدأ ههذا املعدل بالتزايد  ،املناطق قصد تشجيع االستثمار بوجه عام للضريبة ملختلف األنشطة و معدل خمفض -

، ليصل اىل مستويات قياسية جتعل منه مبثابة عقاب ملن املناطق املراد تثبيط االستثمار هبا بالنسبة للقطاعات و
يف احلد من توجيه  تربز أكثرسلوب األ أن جناعة ههذا نرىو  .يستثمر أمواله يف تلك القطاعات و املناطق

خصوصا  ،يتجاوز حاجة االقتصاد الوطينحدا  االستثمارات حنو القطاعات اليت يصل حجم االستثمارات فيها
يف الوقت الهذي سريعة دوران رأس املال و ذات العائد االجتماعي و االقتصادي املنخفض،  استثمارات املؤسسات

 ؛فا من طرف املستثمرينتعرف فيه القطاعات األساسية عزو 
    تطبيق ختفيضات على مقدار الضريبة احملسوبة أساسا على املعدل العام ما خيفض من مقدار الضريبة الواجبة  -

ذا كان اهلدف من التحفيز هو توجيه االستثمار حنو جهات إ، و هو أسلوب شائع كثريا خاصة يف حالة ما الدفع
 ؛من املؤسسات االقتصاديةمعينة من اقليم الدولة، أو نوع معني 

 .تطبيق ختفيضات على األوعية الضريبية مث إخضاعها للمعدل العام -
الضرائب  أيضامنا تشمل إمتس فقط الضرائب املباشرة و ال ن املعاملة الضريبية التمييزية إ :مباشرةلالضرائب غير ا - ( ب

  :غري املباشرة من خالل
و اليت تعد إحدى العقبات األساسية  اليت تواجه  و مستلزمات االنتاج،املواد األولية  ختفيض الرسوم اجلمركية على -

       ما يضعف قدرهتا على املنافسة حمليا  ،ارتفاع أسعار املنتجات احمللية يف لتسببها الصغرية و املتوسطة ؤسساتامل
مما ينقص  ،راهتمىل مضاعفة االنفاق االستهالكي لألفراد و يكون ذلك على حساب مدخإكما تؤدي   .و خارجيا

 ؛نفاقهم االستثماريا
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حلماية السوق احمللي من منافسة الواردات، و ال جيب انكار اجلمركية على املنتجات النهائية من الواردات  رسومزيادة ال -
 غري أنه جيب أن تتميز بالطابع  ،أمهية ههذ  احلماية اليت تلجأ اليها الدول النامية و الدول املتقدمة على السواء

مكبال بقيود املنظمة العاملية ة و أن احلاجز اجلمركي أصبح اصخ. و أن تربط بتحقيق األهداف املنتظرة منها ،ؤقتامل
 .للتجارة اليت جيب أن يتم التعامل وفق قواعدها

 جيب أن تتزامن املعاملة التمييزية باستخدام الرسوم اجلمركية مع استخدامات الضرائب غري املباشرة األخرى كضريبة  -
 1.عفاء املواد من الرسوم اجلمركية بفرض ضريبة القيمة املضافة عليهاإالقيمة املضافة كي ال تنتفي فائدة 

   إلكساب ههذا الشكل من احلوافز الكفاءة املالية و االقتصادية :ضوابط استخدام المعدالت الضريبية التمييزية -3
  :نهاببعض املعايري الكمية مربط االستفادة منه من ال بد  ،معا

املتوسطة ينبغي تطبيق  ذا كان املستهدف تنمية و تشجيع االستثمارات الصغرية وإ، فاستثمارات املؤسسةحجم  - (أ 
 ؛ و تتزايد بتزايد استثمار املؤسسةمعدالت متييزية تنخفض باخنفاض حجم 

 ؛استثمارات املؤسسةدثها حتعدد مناصب الشغل الدائمة اليت  - (ب 
 ؛احمللية ام مدخالهت، و حجؤسسةحجم صادرات امل - (ج 
  2.ومدى اسهامه يف حتقيق أهداف خطة التنمية االقتصادية ،أمهية قطاع النشاط االقتصادي - (د 

   :التجارب املهمة يف تطبيق ههذا احلافز ، نهذكرمن  :في بعض الدول التمييزيةالضريبية لمعدالت ا تطبيقات. نياثا
الضرائب التمييزية لتشجيع االستثمار يف ماليزيا اعتمدت : ةماليزيتطبيق المعدالت الضريبية التمييزية في التجربة ال -1

مت ذلك من خالل تطبيق معدالت ضريبية منخفضة باملقارنة و  ،بعض النشاطات أو القطاعات أو املؤسسات
 3يةمظاهر ههذ  املعاملة التمييز و من أبرز  ،أو منح حوافز ضريبية ضمن مناطق أو قطاعات معينة ،باملعدالت السائدة

ههذا منهذ  و% 25لكن بالنسبة للشركات البرتولية فهي ختضع ملعدل و % 25فرض الضريبة على الشركات مبعدل 
لحة أو ملصة توطن املؤسسات يف أماكن حمددة مع تقرير معاملة تفضيلية لفائد ،1690قانون االستثمار صدور 

 :شاطها كما توضحه احلاالت التاليةأو لفائدة مؤسسات أجنبية حمددة بن املؤسسات الصغرية و املتوسطة
  :متثل التمايز الضرييب يف  :لالستثمارو القطاعي المعدالت الضريبية التمييزية المرتبطة بالتوجيه الجغرافي  - (أ 
       ساس مبلغ ثابت أأو على  % 2ملعدل ضرييب قدر   Labuan التجارية املقامة يف جزيرة  ؤسساتاخضاع امل -

  ؛مة يف تطويرهاكوهنا إحدى املناطق اليت ترغب احلكو   ،ت ماليزيينغري 27.777ال يتجاوز 
      نتاج و املواد األولية املستخدمة ألهداف البحث و التطوير من الرسوم اجلمركية إعفاء املعدات و مستلزمات اإل -

 و ضريبة املبيعات و غريها من الرسوم، لتشجيع االستثمار يف ههذا القطاع؛
 . مح  للمؤسسات باسرتداد الرسوم املدفوعة على الواردات يف حال مت تصنيعها و أعيد تصديرهاتشجيعا للتصدير يس -

                                                           
1
 .714ص ،  ، مرجع سابقالضريبية كحافز لالستثمار جازةاألدور  مة محمد الفولي،أسا  

 .770حيدر عبد المطلب البكاء، مرجع سابق، ص  -
2
 .774-775، ص  مرجع سابقمنى محمود أدلبي،  

3
 .704-707، ص نفس المرجع 
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     تستفيد املؤسسات الصغرية  :المعدالت الضريبية التمييزية الممنوحة لصالح المؤسسات الصغيرة و المتوسطة - (ب 
من معاملة ضريبية متييزية، حيث ختضع  ت ماليزييمليون رينغ 2.0و هي اليت متلك رأمسال ال يتجاوز  ،و املتوسطة

و ما جتاوز ههذا السقف خيضع  ،ت ماليزييرينغ 177.777على الدخل احملقق الهذي ال يتجاوز % 27للضريبة مبعدل 
 :الصغرية أحد املعايري التالية املؤسسة، و جيب أن تراعي %  28للمعدل العام 

 ؛ولية أو عناصر أساسية للمؤسسات الصناعية الكبريةاملنتجات النهائية للمؤسسة ميكن استخدامها كمواد أ -
 ؛ملنتجامن قيمة % 07للواردات و أن يكون املكون احمللي فيها أكثر من  منتجات ههذ  املؤسسات تكون بدائال -
 ؛نتاجها على األقل للتصديرإمن  %07ختصيص  -
 .تساهم يف التنمية االقتصادية لألماكن الريفية -

جتلت املعاملة الضريبية  :نوحة لصالح عوائد رؤوس األموال المنقولة و األرباح الرأسماليةالمعدالت التمييزية المم - (ج 
 :يف ههذا االطار يفالتمييزية 

من قيمة الضريبة  %27من خصم ضرييب بنسبة  املوزعة للمسامهني يف شركات األموالاألرباح و احلصص استفادة  -
 ؛املفروضة على الدخل

          ختضع للضرائب إال يف حال بيع العقارات بنسب ختتلف حسب تاريخ التصرف األرباح الرأمسالية عموما ال -
ذا مت البيع إيف العقار، كما تعفى األرباح املتولدة عن بيع األسهم يف مؤسسات تقوم على تكنولوجيا عالية من الضريبة 

 سنوات من إدراجها ضمن قوائم املؤسسات؛ (72)بعد مرور 
األجنبية يف ماليزيا  اتمؤسسلل يةكز الرئيسا ستفيد املر ت :ة الممنوحة لصالح االستثمار األجنبيالمعدالت التمييزي - (د 

               دمات لفائدة املؤسسات احملقق من تقدمي اخل افقط على دخله %17 مبعدل امن توقيع الضريبة عليه
 :يةعلى استيفاء املؤسسة للشروط التال ةإلستفادتتوقف ههذ  ا و ،اخلارجيف 

 ؛يكون كل مالكيها أجانبأن  -
 ؛ت ماليزييمليون رينغ 1,0ت ماليزي، أو ال يقل أنفاقها السنوي عن يماليني رينغ (70)متلك رأمسال ال يقل عن -
إدارة عامة، ختطيط ): األقل ثالث من اخلدمات التاليةعلى  اتقدم لفائدة مكاتبها أو الشركات املرتبطة هبا خارج ماليزي -

املواد اخلام، مصدر الدعم التكنولوجي، خدمات متويلية، خدمات تسويقية، تدريب و تطوير لألعمال، مصدر 
 (.األفراد، مساعدهتا للحصول على تسهيالت ائتمانية

 :التجربة املاليزية يف تطبيق املعدالت التمييزية الضريبيةملالحظات حول من اجمموعة ميكن إبداء    
لتزام مبعايري غاية يف األمهية بالنسبة عاملة ضريبية متييزية ربطها املشرع باإلخص املؤسسات الصغرية و املتوسطة مب -

 ؛لالقتصاد املاليزي ال سيما بتوفريها ملنتجات مغهذية لصناعات الكبرية
 ؛اقرار معاملة ضريبية متييزية لفائدة التنمية اإلقليمية -
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ؤسسات خارج ماليزيا ضمن ضوابط معينة، و قد األجنبية اليت تقدم خدمات مل ؤسساتمنح معاملة متييزية لصاحل امل -
       يكون القصد من منحها تلك الفائدة اليت ستعود على ماليزيا من حيث تشغيل اليد العاملة املاليزية و تدريبها 

 .و اكتساب املزيد من املهارات و اخلربات على صعيد اخلدمات املشروط تطبيقها ملصلحة الشركات خارج ماليزيا
تعد الصني من الدول اليت اعتمدت اسلوب التمييز  :المعدالت الضريبية التمييزية في التجربة الصينيةتطبيق  -2

 :يف أبرز مظاهر التمييز الضرييب الهذي عرفته الصنيمتثلت لتنمية االستثمار، و  1رييبالض
النمو االقتصادي مستوى وت من أجل التقليل يف تفا :المعدالت التمييزية المرتبطة بالتوجيه الجغرافي لالستثمار - ( أ

 :معاملة ضريبية تفضيلية لصاحلالهذي عرفته الصني قبل تسعينيات القرن املاضي بني األقاليم املختلفة، أقرت 
ذا كانت مملوكة ملكية مشرتكة، أو مملوكة إبغض النظر عما  ،حية حمددةمناطق سيااملقامة يف ستثمارات املؤسسات ا -

 2؛بصفة كلية ألجانب
العاملة فيها  ؤسساتحيث ختضع امل (يف الصنيههذ  املناطق بصفة مستمرة  حتديديتم  )االقتصادية اخلاصةملناطق ا -

 %07 -10ترتاوح بني تصاعدية و معدالت  ،شركاتبالنسبة للكمعدل عام   %22عوضا عن  %10ملعدل ضرييب بـ 
 ؛بالنسبة لألفراد أو األشخاص الطبيعية

اليت تتميز باخنفاض مستويات األرباح اليت نولوجية، و كهذا املناطق النائية و الفقرية ناطق التنمية االقتصادية و التكم -
ىل إيضاف  .اىل رصد مثل ههذ  احلوافز جلهذب املستثمرين اليهإالعاملة فيها، لهذا عمدت احلكومة  ؤسساتحتققها امل

بالنسبة  %10ىل إخيفض  %20العاملة فيها ملعدل  ؤسساتحيث ختضع امل ،ذلك مناطق تدعى املدن املفتوحة
و االستثمارات املنجزة من طرف  املمارسة لنشاطات عالية التكنولوجيا، الطاقة، النقل، تشييد املرافئ،  مؤسساتلل

 ؛مليون دوالر وفق خطة استثمارية طويلة املدى  30 األجانب مبا يتجاوز
 شجيع و اعادة توجيه االستثمار حنو الزراعة هبدف ت :المعدالت التمييزية المرتبطة بالتوجيه القطاعي لالستثمار - ( ب

 :و األنشطة االنتاجية مت إقرار
باإلضافة ) البنية التحتية  استثماراتاملستثمرة يف قطاعات الزراعة و الغابات و تربية احليوانات و  ؤسساتاستفادة امل -

قيمة من  %27-%10اوح بني ترت من ختفيضات ضريبية ( عفاء اخلاص بالقطاعات االنتاجية و ملدة سنتنيىل اإلإ
 .عفاء الكلي املشار اليها سابقا و املقدرة بسنتنيسنوات بعد انقضاء مدة اإل (17)الضريبة املفروضة و ملدة تصل 

اليت كانت الزراعة أحد اهم حماورها مت خفض  مبوجب حركة االصالح االقتصادي الريفي اليت عرفتها الصني و -
سنة  %1خفض اىل  1607سنة  %01فبعدما كان املعدل ،ع بشكل تدرجييالضرائب املفروضة على ههذا القطا 

و قد كان هلهذ  احلوافز األثر الكبري يف عودة الكثري من الفالحني الهذين . 2770على أن يلغى كليا سنة   2770
 ؛3اىل ههذا القطاعهجروا العمل الزراعي 

                                                           
1
 .770-704، ص  مرجع سابقمنى محمود أدلبي،   

2
ب في تشجيع صناعات التصدير، في المؤتمر الضريبي الثامن  حول دور النظام الضريبي في تشجيع االستثمارو توفير نصحي منصور نخيل، دور الضرائ 

 . 5، ص 7997مارس  75-71فرص العمل للشباب، دار الدفاع الجوي، مدينة نصر، 
3
 .701منى محمود أدلبي، مرجع سابق، ص   
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  تشجيع إعادة استثمار األرباح  هبدف :ستثمار األرباحا المعدالت التمييزية المرتبطة باألرباح الرأسمالية و إعادة - ( ج
 :و جتديد األصول الرأمسالية مت اقرار املعاملة التمييزية التالية

على أن  ،يف مشروعات استثمارية األرباحه استثمارهإاعادة  عند امن الضرائب احملصلة منه %07 ؤسسةسرتجاع املإ -
عادة االستثمار يف إعند  %177ىل إترتفع نسبة االسرتجاع و  سنوات،(70)ال تقل مدة اعادة االستثمار عن

 ؛بدفع الضريبة من جديد تلزمأٌ و إال  ،ضمن نفس الشرط السابق 1تكنولوجيا عاليةذات توجه تصديري أو  روعاتمش
 .2ةحيث يضاف ههذا املعدل للضرائب النظامية املفروضة على الشركات الصيني ،%27 خضاع األرباح الرأمسالية مبعدلإ -
ألنشطة ذات التوجه لهبدف تشجيع و اعادة توجيه االستثمار  :المعدالت التمييزية المرتبطة بتشجيع الصادرات - ( د

 :التصديري أقرت الصني احلوافز التالية
من ضرائب  %07ىل إعفاء ضرييب يصل إمجايل من من انتاجها اإل %07ىل إاليت تصل صادراهتا  ؤسساتاستفادة امل -

يف  ناشطةؤسسة ذا كانت املإخالل السنة اليت تتحقق فيها ههذ  النسبة من الصادرات، و  اعليهالدخل املفروضة 
فإهنا ختضع  ،حققت ههذ  النسبة من الصادرات و %10معدل الضرائب يقدر حيث  ،املناطق االقتصادية اخلاصة

 ؛فقط %0.0للضريبة مبعدل 
ما خيفض من  ،رسوم اجلمركية و الضريبة على القيمة املضافةنتاج و الواردات من التكنولوجيا من العفاء مدخالت اإلإ -

عادة إتكاليفها و يرفع من قدرهتا التنافسية، كما تستفيد السلع املصنعة ألجل تصديرها و السلع املشرتاة لغرض 
 ؛على القيمة املضافة عند التصدير الضريبةتصديرها من اسرتداد 

ىل إدخاهلا إخضاعها للرسوم يف حالة إمن الرسوم اجلمركية، مع  احلرة املستوردة من اخلارج للمناطق السلععفاء إ -
 ؛ىل اخلارج بعد تصنيعها فإهنا تعفى من الرسوم و الضرائبإذا شحنت إبينما  ،الصني

بشكل يسمح بتحفيز و توجيه االستثمارات حنو املناطق ههذ  التجربة هو توظيف احلوافز الضريبية املالحظ على    
قطاع الزراعة لدور  املهم يف حتقيق التنمية، تشجيع  ري يف االرتقاء باالقتصاد الصيين،خلاصة لدورها الكباالقتصادية ا

 .من التنمية التكنولوجية او حتقيق مزيد، ألرباحها ؤسساتعادة استثمار املإ ،الصادرات
 %27للضريبة على األرباح مبعدل ختضع الشركات يف تركيا  :تطبيق المعدالت الضريبية التمييزية في التجربة التركية -3

نتيجة توقيع استقطاع ضرييب على األرباح املوزعة على الشركاء أو املسامهني بنسبة ،  %20بعدما كان ههذا املعدل 
 ن التشريع الضرييب الرتكي إلكن مع ههذا الوضع العام ف .2770يلغى ههذا االستقطاع بداية من سنة قبل أن ،  17%
 :3يف جتلتخصها مبعاملة ضريبية تفضيلية  ،ار لبعض القطاعات و النشاطاتبغية توجيه االستثمو 

 :أخهذت املعاملة الضريبية التمييزية الوضعية التالية :المعدالت الضريبية التمييزية المرتبطة بالبحث و التطوير - ( أ

                                                           
1
 OECD, china in the world economy (An OECD economic and statistical survy), 2003, p 335. 

2
 . 701منى محمود أدلبي، مرجع سابق، ص  
3
 .777-770، ص نفس المرجع  
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ضة عليها سنويا مجايل الضريبة املفرو إمن  %20ميزة تأجيل  ؤسساتمن أجل تشجيع البحث و التطوير متنح امل -
شريطة عدم جتاوز املبلغ املؤجل عن املبلغ املخصص لتلك النفقات خالل العام  ،ملواجهة نفقات البحث و التطوير

 ؛1الهذي مت فيه التأجيل
إعفاء آالت و مستلزمات االنتاج املستوردة من الرسوم اجلمركية و الضريبة على القيمة املضافة، و ترد الضريبة على  -

ضافة اليت سبق و أن ُحصلت على ههذ  املعدات املستورة أو املشرتاة حمليا على أن يتم استغالل ههذ  املعدات القيمة امل
من مبلغ الضريبة املدفوعة عندما يتعلق األمر باملناطق  %17يف عملية االنتاج املوجه للتصدير، مع اضافة نسبة قدرها 

 ؛ذات األولوية يف التنمية
  :منههذ  املناطق االستثمارات املقامة يف تستفيد حيث  :مييزية المرتبطة بالمناطق الحرةالمعدالت الضريبية الت - ( ب
 ؛الضريبة على القيمة املضافة اإلعفاء من -
 ؛من الضرائب، و من الرسوم اجلمركية على وارداهتا من اخلارجاملنتجة  ؤسساتامل إعفاء  -
 .لى دخل األفرادعفاء الرواتب و األجور املدفوعة للعاملني من الضرائب عإ -
   ية للضريبة حسب املعدالت رغم خضوع األرباح الرأمسال: المعدالت التمييزية المرتبطة باألرباح الرأسمالية - ( ج

 :يف احلاالت التالية من الضريبة، غري أهنا تعفى العادية
 ؛د ملدة سنة على األقلالرأمسالية النامجة عن بيع األفراد لألوراق املالية الرتكية اليت يتملكها الفر األرباح  -
 .األرباح الرامسالية املتولدة من بيع أحد األصول القابلة لإلهتالك بعد متلكها أكثر من سنتني -
نشطة أتطبيق ميزة تأجيل الضريبة لصاحل هو ما مييز املعاملة الضريبية التفضيلية اليت أقرها التشريع الضرييب الرتكي     

  .و لفائدة التنمية االقليمية ،يزية لألرباح الرأمسالية و االنتاج املوجه للتصديرالبحث و التطوير، املعاملة التمي
 .و تطبيقاته في بعض الدول االئتمان الضريبي:الفرع الثالث

من احلوافز املهمة يف تشجيع االستثمار نظر لدور  يف ختفيض كلفة األصول الرأمسالية و ختفيض  االئتمان الضرييبعد ي  
  . على املشاريع االستثماريةالعبء الضرييب

خيتلف االئتمان الضرييب عن املنحة االستثمارية و اخلصومات و التنزيالت اليت  :و أهميته تعريف االئتمان الضريبي.أوال
 .تطبق على الدخل اخلاضع للضريبة و ليس مقدار الضريبة

اري يف سنة اكتسابه من الضريبة يعين خصم نسبة معينة من كلفة األصل االستثم: تعريف االئتمان الضريبي -1
عفاء اجلزئي من و بالتايل فهو صورة من صور اإل2،مث يسمح بعد ذلك بإهتالك كلفته الكلية املستحقة يف ههذ  السنة

 .بالتغري يف معدالت الضرائب  لهذلك ال يتأثر مقدار  ينقصه،ف حيث ميثل خصما مباشرا من العبء الضريب ،الضريبة

                                                           
1
 Togan subiday, effects of the uruguay round & customs union with the EU on the turkish Manufacturing sector, 

faculty of  economies, working paper (9605 ), 1996, p 3.             
2
 .777، ص 7000مدخل تحليلي مقارن ، الدار الجامعية، االسكندرية،  –سعيد عبد العزيز عثمان، النظم الضريبية    
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ه ختفيض بتتجلى أمهية ههذا احلافز يف كونه يزيد من العائد بعد الضريبة باملقدار الهذي مت :بيأهمية االئتمان الضري -2
يف اجملاالت  استثمر أمواهلت يتال ؤسساتللم  ذا مت رصدإ ،، مما جيعله حافزا مهما لالستثمارمعدل الضريبة الفعلي

  .املطلوباالستثمار جم حاملستهدفة من طرف الدولة أو وفق 
 :نهذكر من بني الدول اليت استخدمت ههذا احلافز :في بعض الدول إلئتمان الضريبيا طبيقاتت. ثانيا

ال سيما  على املعدات الرأمسالية اجلديدة املقتناة 1696سنة طبقته  :تطبيقات االئتمان الضريبي في التجربة األمريكية -1
على    اقصار مع  1ريبة املفروضة عندئهذمن كلفتها من الض  %0حيث كان يسمح خبصم  ،يف صناعة اآلليات و البناء

  2.املباين ألصول االستثمارية اليت يزيد عمرها اإلنتاجي عن سبع سنوات دون األراضي وا
يف الوقت  % 9.9زاد االنفاق الرامسايل للنشاطات ذات األجل القصري مبعدل  احلافزن ههذا أأكدت النتائج حينها و 

االنفاق االستثماري طويل األجل، و مت رفع معدل االئتمان مبوجب قانون الهذي مل يكن له تأثري كبري على خطط 
  .1605يصبح دائما بداية من عام  قبل أن لكل املؤسسات بشكل مؤقت % 17إىل  1600

أن االستثمارات الرأمسالية تستجيب  (Hassett)و  (Auerbach)وجد كل من  1662-1661و يف دراسة متت عام   
 .االئتمان املقدم بشكل كبري لتغيريات

            هبدف اعادة التنمية يف نيويورك  2771سبتمرب  11توسعت الواليات املتحدة يف استخدامه بعد أحداث و  
 3.مناصب الشغلزيد من حداث مإو جهته حنو حتفيز بعض املناطق و  و
ن قيمة الرتميمات االساسية للمباين م 4% 0طبقته املانيا بنسبة : تطبيقات االئتمان الضريبي في التجربة األلمانية -2

  .دوالر لكل فرد يتدرب يف املؤسسة هبدف احلصول على عمالة مدربة 077التارخيية، كما منحت ائتمانا مببلغ 
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 .747، صمرجع سابق، ثمارات األجنبيةنزيه عبد المقصود مبروك، اآلثار االقتصادية لالست 
2
  .771 -777ص  ، مرجع سابق مدخل تحليلي مقارن، النظم الضريبية ، يز عثمان،سعيد عبد العز يونس أحمد البطريق،  
3
منطقة و سميت بالمناطق المؤهلة و استخدم االئتمان الضريبي لمصلحة العمل في  700لمصلحة أكثر من  7007بموجب قانون أصدره الرئيس بوش عام  

(.ن الهنود الحمرم) هذه المناطق و أيضا في مصلحة تشغيل عمال من فئة محددة
 
  

4
 .794، ص 7005المرسي السيد حجازي، النظم و القضايا الضريبية المعاصرة، اليكس لتكنولوجيا المعلومات، االسكندرية،  
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 .األدوات غير المباشرة للتحفيز الضريبي : ثانيال المطلب
تطبيقها يف املرحلة اليت تسبق  ألنه يتم  ة أو مقدارهااألدوات اليت تؤثر بصفة غري مباشرة على وعاء الضريببتتعلق    

، و سوف نتطرق عملية حتديد وعاء الضريبة مثل االهتالكات و ترحيل اخلسائر وعادة تقرها التشريعات الضريبية العامة
 :إىل أهم ههذ  األدوات من خالل العناصر التالية

    ؛االهتالك و تطبيقاته في بعض الدول: الفرع األول -
 ؛المسموحات االستثمارية و تطبيقاتها في بعض الدول:فرع الثانيال -
 ؛و تطبيقاته في بعض الدول ترحيل الخسائر:الفرع الثالث -
 ؛معايير تحديد التكاليف الواجبة الخصم و تطبيقاتها في بعض الدول:الفرع الرابع -
 .النظام الضريبي العام المحفز على االستثمار: الفرع الخامس -

    .و تطبيقاته في بعض الدول االهتالك: الفرع األول
االهتالك ميكن أن يؤثر بشكل كبري على قرار االستثمار نتيجة دور  يف احلد من اآلثار السلبية اليت حتدثها  إن     

 .الضريبة على األرباح و املداخيل، فهو يؤثر على مقدار الضريبة اليت تتحملها املؤسسة و توقيت دفعها
إن قابلية خصم أقساط االهتالك عند حتديد الوعاء الضرييب  :و شروط خصمه من الوعاء الضريبي الكالهتتعريف ا.أوال

  :غالبا ما ختضع جملموعة من الشروط
  خصم تعويض مقبول ملصلحة استعمال "عرف االهتالك مبوجب معجم الضرائب الدويل على أنه:تعريف االهتالك -1

 ".عمال التجارة و ممارسة املهنة أو االحتفاظ هبا من أجل توليد الدخلو استهالك األصول اليت تستخدم يف سياق أ
   و يعترب االهتالك من التكاليف واجبة اخلصم من الوعاء الضرييب يف معرض حساب الربح الصايف اخلاضع 

 .من احلوافز املؤثرة على قرار االستثمار و توجيهه جعله ماللضريبة، 
يف العادة تتوقف قابلية معاملة االهتالك كعبء قابل للخصم : وعاء الضريبيشروط قابلية خصم االهتالك من ال -2

 :1منهاالشروط مجلة من على توفر 
عادة بيعها على إو ليس بغرض  نتاجهبدف استخدامها يف اإلؤسسة الك أصوال ثابتة مملوكة للمتأن يكون حمل االه - ( أ

و نشري  .براءات اخرتاع و عالمات جتارية و شهرة احملل معنوية من مت و أبنية أآال، سواء أكانت مادية من صورهتا
     كمبدأ عام ألهنا غري قابلة للنقصان مع الزمن   ىل االهتالك مثل األرضإىل عدم قابلية بعض األصول الثابتة إهنا 

 ؛و لكن قد يرد االستثناء على ههذا املبدأ العام
، و القاعدة العامة خلسارة اليت طالت األصول مؤكدةأي أن تكون ا جيب أن يكون النقص يف األصول حقيقيا -  ( ب

 2.أن حمل االهتالك هو االهتالك الصناعي دون املايل

                                                           
1
 .757-750ص ، مرجع سابقمنى محمود أدلبي،   

و قد . ا عليها من سندات خالل مدة معينة، حيث يعتبر ذلك استخداما للربح و ليس تكليفا عليهيعرف االهتالك المالي بأنه تخصيص جزء من أرباح المؤسسة خالل حياتها لسداد رأسمالها و م 2
ون مقابل جهة مانحة االمتياز في نهاية مدة االمتياز و بداستثني من ذلك وفقا لتشريعات كل من فرنسا و أمريكا و مصر شركات االمتياز التي تنشأ عادة لمدة معينة على أن تصبخ موجوداتها ملكا لل

سنة كمخصص للمساهمين ترد تدريجيا أثناء قيام  في الغالب، أو قد يهلك موضوع االستغالل بمرور الزمن كالمناجم لذلك فمثل هذه الشركات يتوجب عليها تسديد قيمة عدد معين من األسهم كل

د من أسهمها سنويا بالقرعة، و يعطى حامل كل سهم تسدد قيمته سهم تمتع، و كلما سددت قيمة بعض الشركة لتعذر رد قيمة هذه الحصص بعد انقضائها، و يتم ذلك عن طريق استهالك عدد محد
وفق  المقدار المحدد اهتالكه سنويا  من رأس المال األسهم خفض رأس المال بمقدار هذا السداد، و هذا يعتبر بمنزلة اهتالك مالي لرأسمال الشركة يجوز خصمه باعتباره عبئا على األرباح وفق

 .النظام الداخلي للشركة
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فإننا   بغض النظر عن التعريفات املختلفة لالهتالك و طرقه املتعددة، :في مجال التحفيز الضريبياالهتالك أهمية .ثانيا
لح عليه االهتالك املعجل، فهو ميكن من اهتالك األصول يف سنركز على تناوله من زاوية احلافز الضرييب حيث يصط

وقت أقل من العمر املقدر هلا ضريبيا، و يرتتب عن ذلك زيادة السيولة املالية احلالية للمؤسسة، كونه خيفض الدخل 
 . اخلاضع للضريبة، و من مث الديون الضريبية على املؤسسة

ستثمارية خالل فرتة زمنية تقل عن الك األصول االهتإالسماح ب" ل الك املعجتيقصد بااله:االهتالك المعجل مفهوم -1
 1."فرتة احلياة االنتاجية املقدرة هلا

 : هيوفق جمموعة من الطرق  املعجل  يطبق االهتالك  :طرق االهتالك المعجل -2
ألصل إىل درجة إمكانية اهتالك ا ؤسسةتعين خصم قسط االهتالك وفقا لرغبة امل :االهتالك الحرطريقة  - (أ 

 ؛يف سنة شرائهكلية االستثماري  
 يسمح فيها خبصم نسبة معينة من قيمة األصل االستثماري إضافة إىل قسط االهتالك  :القسط المبدئي طريقة - (ب 

كما خيصمان أيضا من  ،املؤسسةمن ايرادات  وفقا للطرق التقليدية من خصم القسطني  ؤسسةستفيد املتف، األول
 ؛ةاألصل قبل هناية حياته اإلنتاجي اهتالكب يسمحما  ، هناية السنة األوىلكلفة األصل لتحديد قيمته يف

 ؛دالت االهتالك العادية املستخدمةتقوم ههذ  الطريقة على زيادة مع :القسط المتناقصطريقة  - (ج 
حيث حتدد مدة االهتالك يف السنوات األوىل لالستثمار بغض النظر عن العمر  :االهتالك خالل مدة معينة - (د 

 .نتاجي املقدر لألصل االستثمارياإل
 2:نتيجة و ذلك ،يف تعظيم معدالت االستثمار مهما دورا االهتالك املعجل يؤدي :أهمية االهتالك المعجل -3
 :يتجلى ههذا التأثري من خالل العناصر التالية :ار االستثمارر التأثير على ق - ( أ

لالستثمار املقرتح  مرحلة دراسة اجلدوى االقتصادية  أيمارية ههذا احلافز يف املرحلة احلامسة الختاذ القرارات االستث يؤثر -
ن إف ،لتأكدأو عدم ا تأكدسواء يف ظل الن اختلفت معايري اختاذ القرارات االستثمارية إحىت و توفر وسائل متويله، و 
 ؛ةالك املعجل يف احتساب دين الضريبهتيف وضع أفضل باستخدام طرق االدائما االستثمار املقرتح يكون 

 ؤسسةعن بقية احلوافز اليت متنح للميتميز  فهويف جمال القرارات الرأمسالية،  ؤسسةأكثر جهذبا للمهو االهتالك املعجل  -
 ؛3بغض النظر عن حجم االستثمار يف األصول الرأمسالية

فعليا بشراء أصول  امرتبطة بقيامه  من مزايا ؤسسةستفادة املإف ،االستثماراالرتباط املباشر هلهذا احلافز بعملية و حجم  -
جازة الضريبية بغض يف ظل احلوافز االخرى ال سيما اإلتستفيد املؤسسة و حبجم ههذ  األصول، بينما  رأمسالية جديدة

ما دام أن كل القطاعات  ،الهذي تنتمي اليهو القطاع االقتصادي أيف االصول الرأمسالية  استثماراهتاالنظر عن حجم 
 ؛تعامل معاملة ضريبية واحدة

                                                           
1
 .757ص  ،دور السياسة الضريبية في تشجيع االستثمارات األجنبية، ، مرجع سابق بد المقصود،نزيه ع 

 .707ص ، مرجع سابق مدخل تحليلي مقارن، النظم الضريبية ، سعيد عبد العزيز عثمان، يونس أحمد البطريق، - 
2
  .717 ص ية، مرجع سابق،حامد عبد المجيد دراز، السياسة المال 

 .751ص  مرجع سابق، ،دور السياسة الضريبية في تشجيع االستثمارات  األجنبية  بد المقصودنزيه ع -
3
 .740منى محمود أدلبي، مرجع سابق ، ص  
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 :أبرز ما حيققه االهتالك املعجل  للمؤسسة هو: توفير السيولة للمشاريع االستثماريةتسريع عملية االهتالك و  -(ب
التخفيض يف الضرائب املستحقة الناتج عن زيادة قيمة قسط االهتالك املخصومة بفعل ههذا احلافز يعد مبثابة قرض  -

 علىو يشجعها  املؤسسةدرجة سيولة االمر الهذي يزيد  ،للمشروع لسنوات األوىلطوال ا ؤسسةفوائد للم نبدو 
      بشكل دائم  استثمارهاو نتيجة ذلك رفع معدالت  ؛لتكرار االستفادة من ههذ  املزايا االتجديد املستمر ألصوهل

 .و يرفع مستوى جودته انتاجهاما يزيد من معدالت  ،ت التكنولوجية و السعي الكتساهباأحدث التطورا تهاو متابع
 ؛يف احلصول على التمويل اخلارجي احتسن و تقوي من مركزه تهاكما أن ارتفاع درجة سيول

فضال عن  يف فرتة زمنية تقل عن فرتة حياهتا اإلنتاجية املقدرة،، حيث تتم تسريع عملية اهتالك األصول االستثمارية -
وقد أثبتت التجارب فاعليته يف جهذب  ه،يف فرتة حرجة بسبب الوفر الضرييب الناجم عن تطبيق ؤسسةتوفري السيولة للم

يف التوقيت املناسب لتحقيق التنمية  املناطق املرغوبة و املزيد من االستثمارات ومضاعفة أحجامها يف اجملاالت و
 1؛االجتماعية االقتصادية و

النسبة جازة الضريبية بمن جتاوز صعوبة تطبيق اإلاالهتالك املعجل ميكن  :تشجيع المؤسسات على التوسع - ( ج
خاصة يف التوسع، وذلك لصعوبة فصل االرباح احملققة من االستثمارات اجلديدة و حدها،  القائمة الراغبة ؤسساتللم

ما جيعل من االستهالك املعجل أنسب احلوافز  و أن االستثمارات التوسعية ال تقل أمهية عن االستثمارات اجلديدة،
الدول  حتقيقديدة على السواء وهو سبيل جلا ؤسساتلقائمة و املا ؤسساتيف امل الضريبية لتشجيع االستثمارات

 ؛نميةللتالنامية 
 الصغرية بشكل غري مباشر ؤسساتو سيلة مساندة للمههذا احلافز ميثل  :المساهمة في تخفيض كلفة االستثمارات - ( د

كنولوجية و استبدال اآلالت ىل مواكبة التطورات التإألنه سيدفع املستثمرين و ال سيما األجانب  ،يف الدول النامية
ة يف نظر املستثمر ن ُعدت قدميإو حىت و  .و التنازل عنها بأسعار منخفضة لصغار املستثمرين القدمية بآالت حديثة

واقع الصناعات الوطنية يف الدول النامية تعد اآلت  و  ةالصغري  ؤسساتلتواضع امكانيات امل نتيجةأهنا  األجنيب إال
 2؛النتاجيةفعالة يف العملية ا

ضفي عليه املرونة اليت تسمح و ت ،و املزايا اليت تتمتع هبا كل طريقة تزيد من أمهيته تعدد طرقه: تعدد طرقه و مرونتها - ( ه
، األمر الهذي جعله يتبوأ مكانة التحفيز الضرييبللدول باختيار الطريقة اليت تنسجم مع ظروفها و أهدافها من اعتماد 

عظم التشريعات الضريبية للدول الصناعية املتقدمة تتضمن برامج خمتلفة ، فمملختلفةمهمة ضمن أمناط التحفيز ا
جل تشجيع االستثمار أمر الهذي قد يشجع الدول النامية على استخدامه من األ ،ما يعين فعاليته الك املعجلهتلال

هتالك كأعباء قابلة للخصم عند أقساط اال ةعاملفم.ز االخرى يف حفز االستثمارات هبايف اجملاالت اليت تفشل احلواف
يف إعادة تكوين األموال املستثمرة من خالل جتديدها ويساهم خيفف العبء الضرييب  حتديد الدخل اخلاضع للضريبة

 . املركز املايل للمؤسسةدعم ههذا جيعله من أهم عناصر التمويل  الهذايت و  و بعد هناية حياهتا اإلنتاجية،

                                                           
1
 . 711-717ص  ،7000 مركز اإلسكندرية للكتاب، السياسة المالية، حامد عبد المجيد دراز،   
2
 .747، ص  مرجع سابقمنى محمود أدلبي،  
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  :فيه حمل مؤاخهذة من طرف البعض الهذي رأىمل متنع أن يكون  ية ههذا احلافز أمه إن:عيوب االهتالك المعجل -4
خيفف من االلتزامات الضريبية يف السنوات األوىل من عمر األصل يف مقابل  فهو:الضريبي دون تخفيفهتأجيل العبء  - (أ 

 ؛ديث األصول الرأمساليةميثل ميزة ملموسة للتشجيع على حت من عمر ، و هو بهذلك ال زيادهتا يف السنوات األخرية 
أنه ال حيل مشكالت تغريات مستويات األسعار، فكل ما يف األمر :تسريع استرداد كلفة األصول دون تخفيضها - (ب 

 1.أنه ُيسرع يف اسرتداد كلفة حيازة األصل مع بقاء مشكلة تغريات األسعار
جانب من  ز يف معاجلة مشكلة ارتفاع االسعارهذا الرأي و غري  من األراء القائلة بعدم جدوى ههذا احلافهل قد يكون   

أكدت  ، فقد فإنه ليس هناك ما يدعمه عدم تشجيعه على حتديث األصول الرأمساليةب الرأي القائل بشأن لكن ،الصواب
 يف كل  مرة اقتنت عجلمن االهتالك امل ؤسسة، فضال على أن استفادة املفعاليته يف ههذا اجملالبعض التجارب العملية 

 . بالنسبة للمستثمر، و ييبقى أفضل طرق االهتالك بشكل متواصل اعلى حتديث جتهيزاهت اسيشجعه ،أحدث أصوال فيها
تشجيع لستخدامه إىل إالكثري من الدول االهتالك املعجل زايا دفعت م :في بعض الدول المعجل تطبيقات االهتالك.ثالثا

بغض النظر  ق مزيدا من الفاعلية يف عملية التنمية االقتصاديةاالستثمار و توجيهه حنو القطاعات و األماكن اليت حتق
حيث مسحت تشريعاهتا الضريبية باحتساب أقساط االهتالك الواجب  ذا كان مصدر  داخليا أو خارجيا؛إعما 

 :نهذكر ههذ  الدول ، و من بنيخصمها عند حتديد وعاء الضريبة على األرباح على أساس طرق االهتالك املعجل
تعد الواليات املتحدة االمريكية من أهم الدول املتقدمة اليت  :االهتالك المعجل في التجربة األمريكيةتطبيقات  -1

ثبات نتائج الدراسات االقتصادية اليت إبعد 2،هاستخدمت االستهالك املعجل لتشجيع االستثمار و زيادة معدالت
ألمهية ا ،نطاق التشريع الضرييب األمريكيللتأكد من مدى فاعلية طرق االهتالك املستخدمة يف  1692 متت سنة

ل اسرتداد كلفة األصول الرأمسالية يتعجلكأداة اعتماد    ، فتماليت ميكن أن يلعبها االستهالك املعجل كحافز ضرييب
بشكل كبري مع بداية  هو مت التوسع يف استخدام 3،ل اآلثار السلبية النامجة عن ضريبة أرباح الشركاتيوتقل

مسيت بطريقة االهتالك  وطريقة االهتالك خالل مدة معينة ستخدمت أمريكا او .ن املاضيسبعينيات القر 
حيث تسمح ههذ  الطريقة خبصم تكلفة األصل بالكامل من وعاء الضريبة خالل السنوات األوىل من  4،خلمسيا

الواليات  لضرييب حباجةههذا احلافز او ارتبط استخدام  5.اقتنائه بصرف النظر عن احلياة االنتاجية املقدرة لألصل
مبعىن أن  ،ىل زيادة معدالت االستثمار يف  الصناعات احلربية و كل العمليات اليت ختدم ههذ  الصناعاتإاملتحدة 

ىل كل إتد متمنا إاالستفادة منه ليست حكرا على املؤسسات الكبرية فقط باعتبارها القادرة على ههذ  الصناعات و 
  : ا ال سيما املؤسسات الصغرية و املتوسطة، و مت ذلك من خالل جتربتنياملؤسسات املتعاملة معها خلفي

                                                           
1
، المجلة العلمية لالقتصاد و التجارة، الجزء (تقييم و اقتراح بتعديل النصوص) سعيد عبد المنعم محمد، الحوافز الضريبية المتعلقة بهالك األصول الرأسمالية 

 . 447، ص 7914األول، 
2
 Stanley S. Surrey et Emil Sunley, Rapport général, 16

eme
 congrès international de droit Financier et Fiscal, Jérusalem, 

1976 , p 84. 

757ص  ،دور السياسة الضريبية في تشجيع االستثمارات األجنبية، مرجع سابق بد المقصود،نزيه ع -     
3
  . .256ص ،مرجع سابق ،(مدخل تحليلي مقارن )النظم الضريبية  سعيد عبد العزيز عثمان، يونس أحمد البطريق،  
4
 .759منى محمود أدلبي، مرجع سابق، ص  

 .  711ص  مرجع سابق، ،فوزي السيد سليمان الخولي  - 

 .797، ص 7000، الدار الجامعية، االسكندرية، (مدخل تحليلي مقارن) سعيد عبد العزيز عثمان، النظم الضريبية  - 
5
 .771حامد عبد المجيد دراز، السياسة المالية، مرجع سابق، ص 
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شهادة "حيث مسح لكل من حيوز شهادة عرفت باسم  ،كانت مع بداية احلرب العاملية األوىل  :التجربة األولى - (أ 
هت التجربة بأن خيصم تكاليف األصول الرأمسالية خالل السنوات اخلمس األوىل من اقتنائها، و قد انت 1"الضرورة

 . بانتهاء احلرب العاملية الثانية
رغبة يف توجيه مزيد من االستثمارات حنو الصناعات  1607كانت مع بداية احلرب الكورية سنة : التجربة الثانية - (ب 

 .1606ىل غاية إو استمرت  احلربية
  2.اجملاالت املرغوبةيف التجربتني جناح ههذا احلافز يف تشجيع االستثمارات و توجيهها حنو قد ثبت و     

 1625يف الفرتة املمتدة من  بطريقة االهتالك احلرالسويد ت أخهذ :يةالسويدتطبيقات االهتالك المعجل في التجربة  -2
 إىلمليون  07رتفاع قيمة االستثمارات املستفيدة من نظام االهتالك احلر من إانت نتيجة ذلك  ك  و ،1601إىل 

املنتظم يف معدل االستثمارات الصافية احلد الهذي جتاوز حاجة االقتصاد  املستمر وبلغ التزايد  و ،كرونرمليون   225
 3.املعجل الهتالكلبالطرق األخرى  ما دفع  احلكومة السويدية إىل استبداله أنتج ضغوطا تضخمية، السويدي و

    طريقة القسط  نيةاستخدمت اجنلرتا بعد احلرب العاملية الثا :نجلتراأتطبيقات االهتالك المعجل في تجربة  -3
اليت تتطلب حتديث املصانع  و ،التحول من اإلنتاج احلريب إىل اإلنتاج املدين علىهبدف تشجيع الصناعة  ،املبدئي

فها يعود اوأرجعت الكثري من الدراسات إىل أن سبب جناح اجنلرتا يف حتقيق أهد ،وتشجيع االستثمارات اجلديدة
 4.لطريقة عند حساب وعاء الضريبة على الربحبالدرجة األوىل إىل استخدام ههذ  ا

 .و تطبيقاتها في بعض الدول المسموحات االستثمارية:الفرع الثاني
كوهنا ال تأخهذ بعني   ،ؤسسةجحاف يف حق املإقد ينجم عن تطبيق الطرق التقليدية يف حساب معدل االهتالك    

غالبا ما يتم االهتالك على أساس مثن كلفة ف  األصل،حساب قيمة النقصان يفرتفاع االسعار عند إاالعتبار التضخم و 
و الهذي يشمل مثن شراء األصل االستثماري و املصاريف املرتبطة  احلصول على األصل االستثماري حمل االهتالك

و يرتتب عن ذلك توزيعا لقيمة الكلفة التارخيية لألصل على سنوات 5،مني و عموالت و غريهاأبالعملية من نقل و ت
و لكن لكون القيمة السوقية  ا لو بقيت مستويات األسعار ثابتة،و كان ذلك سيكون منطقي. ه االنتاجية املقدرةحيات

ىل عجز إفإن ذلك يؤدي  ،رتفاع و كون ههذ  األخرية هي الصفة الغالبةأو اإل لالخنفاضلكوهنا عرضة  ،لألصل غري ثابتة
 .ثماريةاالست اعن اسرتجاع القيمة احلقيقية ألصوهل ؤسسةامل

لتقومي اخللل الهذي يطبع الطرق التقليدية يف حساب االهتالك جلأت العديد من الدول اىل تطبيق  :االستثماريةالمنح .أوال
 .منح استثمارية لصاحل املشروعات االستثمارية

ىل لالستثمار السنة األو  تعين خصم نسبة معينة من كلفة األصل االستثماري يف: و أهميتها تعريف المنحة االستثمارية -1
 .الضريبة أو الربح اخلاضع للضريبةمن وعاء 

                                                           
1
 .طرف مجلس الدفاع لكل مستثمر يكون انتاج مشروعه ضروري للعمليات الحربية هادة الضرورة تمنح منش 
2
 .771 ص ،السياسة المالية، مرجع سابق دراز،حامد عبد المجيد  
3
 .774ص ،نفس المرجع 

 .199، ص7001الدار الجامعية، اإلسكندرية، ، (قضايا معاصرة-نظم-سياسات)سعيد عبد العزيز عثمان،شكري رجب العشماوي، اقتصاديات الضرائب -
4
 .771 – 777، ص  مرجع سابق السياسة المالية، ،درازحامد عبد المجيد  
5
 .799، ص7994السيد عبد المولى، الضريبة الموحدة على دخل األشخاص الطبيعيين، دار النهضة العربية، القاهرة،  
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، ألن اهتالكها يشمل عل األصول هتتلك بأكرب من قيمتها النقديةجت املنحة االستثماريةإن : أهمية المنحة االستثمارية -2
 %27ة بنسبة ذا كانت ههذ  املنحإف1،ىل املنحة املسموح خبصمهاإاالهتالكات املخصومة طبقا للطرق التقليدية اضافة 

 . من كلفة األصل طوال حياته %127من كلفة األصل تصبح نسبة االهتالك الكلية 
باملباين  من كلفة األصل يف سنة االستثمار فيما يتعلق %00حيث مسح املشرع بإهتالك  ،أخهذت اجنلرتا هبهذا األسلوب   

     سنة، و بالتايل يكون معدل االهتالك  20من التكلفة سنويا ملدة  %0الصناعية اىل جانب اهتالك عادي مبعدل 
 .من كلفة األصل %06يف السنة األوىل  هو

ربطت االستفادة منه بشرط االستبدال الفعلي لألصل  هذا األسلوباليت أخهذت هب الضريبية أن التشريعات املالحظو   
   2.يف االستفادة من املنحة ؤسسةو إال سقط حق امل ،املهتلك

 :لتشجيع االستثمار، نهذكر الدول اليت استخدمت ههذا احلافزمن  :في بعض الدول االستثماريةلمنح ات اتطبيقي -3
 :3من املنح االستثمارية منها املاليزي حمموعةأقر التشريع  :تطبيقات المنح االستثمارية في التجربة الماليزية -  (أ
استفادة  متثلت يف :طاع االنتاجي و السياحيفي القالمرتبطة بتشجيع االنفاق الرأسمالي  ح االستثماريةنمال (أ-أ

         اآلليات و املصانع و املعدات )  من االنفاق الرأمسايل %97الصناعية من منحة استثمارية تعادل  ؤسساتامل
سنوات اعتبارا من أول سنة حصل فيها  (70)املرتاكم خالل ( و التجهيزات اليت يستخدمها املشروع املرخص له 

املتبقية  %27من الدخل اخلاضع للضريبة قانونا حبيث يفرض على  %07ههذ  املنحة يتم تنزيلها من  االنفاق، و
ىل إو ذلك عن كل سنة تفرض فيها الضريبة، مع احلق يف ترحيل املنحة غري املستخدمة  ،%25 املعدل الضرييب السائد
 .حىت يتم االنتفاع هبا كاملة األمام للسنوات املوالية

  ايل يف املناطق املراد تنميتها و حتفيز النشاط فيها نفاق الرأمسمن اإل %00بدل  %177اىل  %97 ملنحة منترفع ا     
يضا من ههذ  إو تستفيد .و ميكن خصمها من الدخل اخلاضع للضريبة بشكل كامل ،2772ههذا بداية من سبتمرب  و

يف املناطق املراد  %177ىل إترفع  %97 ثقيلة بنسبةليات آنتاج ذي إيف  عادة االستثمارإاملنحة الشركات احمللية عند 
 ؛يف املناطق احملفزة %177و ترفع اىل  %07و يتم تنزيلها من الدخل اخلاضع للضريبة بنسبة  ،ترقيتها

ذات التكنولوجيا العالية من منحة بنسبة  ؤسساتاستفادة امل يف جتلت: كنولوجياالمنح االستثمارية المرتبطة بالت -(ب-أ
و ميكن تنزيلها من كامل الدخل و يرحل ما تبقى منها  ،سنوات (70)نفاق الرأمسايل املرتاكم على مدى ن اإلم 97%

 ؛ىل أن يتم االنتفاع هبا كاملةإىل السنوات املوالية إ
 مؤسساتللماليزيني اليت تتعامل مع اململوكة  ؤسساتامل حيث تستفيد :المنح االستثمارية المرتبطة بالتصدير -(ج-أ

أو تكتسب  ،نتاجها داخل ماليزياإستفادة من تطبيق تكنولوجيا عالية يف بشكل ميكنها من اإل جنبية خارج ماليزياأ
أو التعامل معها  ،من كلفة ههذا االكتساب %27 من خالهلا سوقا جديدا لتصدير منتجاهتا من منحة سنوية تعادل

 ؛سنوات (70)ملدة 
                                                           

1
 .194، مرجع سابق، ص ( نظم-سياسات)صاديات الضرائبسعيد عبد العزيز عثمان،شكري رجب العشماوي، اقت 
2
 .744، ص  مرجع سابقمنى محمود أدلبي،  
3
 .711-715، ص نفس المرجع  
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الناشطة يف قطاع السياحة من منحة  ؤسساتاستفادة امل يف متثلت: ة السياحةالمنح االستثمارية المرتبطة بترقي-(د-أ
من الدخل اخلاضع للضريبة مع  %07يتم تنزيلها من  ،سنوات (70)نفاق الرأمسايل املرتاكم على مدار من اإل 97%

يتم  %57ىل إ 2779ن رفعت ههذ  النسبة بداية مو قد . ىل حني االنتفاع هبا كاملةإىل األمام إترحيل ما تبقى منها 
 Labuanمقاطعة )املقامة يف مناطق معينة هي بالنسبة للمؤسساتمن الدخل اخلاضع  %50تنزيلها مبواجهة 

 sarawak ،sabah ).1الفيدرالية، اجلانب الشرقي ملاليزيا، 
اليت املؤسسات   استفادةجتلت ههذ  املنح يف :المنح االستثمارية المرتبطة بالبحث و التطوير و التكنولوجيا العالية -(ه-أ

خالل املرتاكم  نفاق الرأمسايلاإلمن  %177 من منحة مبقدار ملؤسسات أخرىتقدم خدمات يف البحث و التطوير 
اليت  ؤسساتامل يف حني تستفيد ،من الدخل يف كل سنة تفرض فيها الضريبة %07نزل مبواجهة سنوات و تُ  (17)

سنوات و ختصم  (17)من الكلفة الرأمسالية خالل %07من منحة تعادل تقوم بالبحث و التطوير حلاجتها اخلاصة 
 .من الدخل اخلاضع للضريبة قانونا يف سنة حتديد الضريبة %07مبواجهة 

 :املنح السابقة على استيفائها الشروط التالية منالبحث و التطوير  مؤسساتو تتوقف استفادة    
 و حتقيقها فائدة لالقتصاد؛البلد  انسجام تعهداهتا بالبحث مع احتياجات -
 ؛من دخلها متولدا من نشاطات البحث و التطوير الهذي تقوم به % 07أن يكون  -
ؤسسة على األقل من قوة العمل يف امل %07بالنسبة لألحباث و التطوير ذات األساس التصنيعي يشرتط أن تكون  -

 ؛مؤهلة إلجناز أعمال البحث و الوظائف التقنية يف الشركة
ز أعمال البحث و الوظائف من قوة العمل مؤهلة إلجنا %0لبحث و التطوير للقطاع الزراعي جيب أن يكون بالنسبة ل -

 التقنية؛
 ؛من التكاليف الرأمسالية اخلاصة باألبنية الصناعية املستخدمة يف التدريب املهين و التقين و الصناعي %17ختفيض  -
و مؤسسات اليت تؤسس مراكز  مؤسساتعشر سنوات لل من التكاليف الرأمسالية املرتاكمة خالل %177ختفيض  -

ىل إمن الدخل اخلاضع للضريبة يف كل سنة حتدد فيها الضريبة  %07و ختصم مبواجهة  ،تدريب مهين و تقين لألفراد
 .أن يستفاد منها كاملة

 . مت التطرق اليها سابقاعفاءات اليتو تعترب املنح السابقة اختيارية أو بديلة عن الوضع الرائد الهذي يستفيد من اإل   
 :، هياملنح االستثمارية التشريع الضرييب الرتكي جمموعة من اقر :تطبيقات المنح االستثمارية في التجربة التركية - ( ب
على أساس جغرايف يتم إعطاء ههذ  املنح :الجغرافي لالستثماراتالقطاعي و المنح االستثمارية المرتبطة بالتوجيه  -(ا-ب

 :2كيا اىل ثالث مناطق تتفاوت فيها مستويات املعيشة هيتقسم تر بو ذلك 
من الدخل اخلاضع  ختفض من كلفة االستثمار الثابت %07 قدرهاتستفيد من منحة استثمارية  :مناطق و أقاليم متقدمة -

تثمارات االس نتاج الكهرباء، االستثمارات يف البنية األساسية،إحمددة منها  ؤسساتو تقتصر على قطاعات و م ،للضريبة
                                                           

1
  Malaysian investment Allowances, lowtax.net, April 12, 2006, www.lowtax.net  

.  717منى محمود أدلبي، مرجع سابق، ص  -                                                                                                                                  
2
 Turkey, A general tax guide for foreign investor, price Water House coopers, Ankara, 2004, p 15.                                                         
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املتعلقة بالبحث و التطوير إلنتاج مناذج جديدة من املنتجات، استثمارات تراعي األبعاد البيئية، استثمارات مولدة 
 ؛لكرتونيةقطاع االستثمارات اإلو لتكنولوجيا حتدد من قبل اجمللس األعلى للعلوم و التكنولوجيا، 

 ؛%177تستفيد من منحة استثمارية مبعدل و لس الوزراء حتدد من قبل جم :مناطق ذات األولوية في برامج التنمية -
 .%97تستفيد من منحة استثمارية مبعدل  :أقاليم عادية -

 .من الكلفة االستثمارية %277مليون دوالر من منحة مبعدل  207كما تستفيد االستثمارات اليت تتجاوز قيمتها     
اليت يتوقف احلصول عليها على متلك  "حوافز استثمار"لشهادة  تتوقف االستفادة من ههذ  املنح على  حيازة املستثمر   

بليون  077بليون لرية تركية يف املناطق ذات األولوية يف التنمية، و  277دىن من األصول الرأمسالية يعادل أاملؤسسة حلد 
 .غري أن املؤسسات الصغرية و املتوسطة تستثىن من ههذا الشرط .لرية تركية لباقي املناطق

   من الكلفة الرأمسالية لالستثمار تستفيد منها كل املناطق  %07مت اقرار منحة مبعدل  2772. 70. 20 بداية من و   
ودات من االستفادة من ههذ  ستثناء بعض املوجإىل حيازة الشهادة املهذكورة سابقا، لكن مت إدون احلاجة ت و القطاعا

             لرية تركية، املوجودات اليت سبق أن استخدمت يف تركيا باليني (06)املوجودات اليت قيمتها أقل من ) املنحة
خارجها، احلقوق املعنوية ماعدا تلك املستخدمة إلدارة املوجودات الثابتة، املوجودات الثابتة اليت ال تستخدم مباشرة  أو

ن أجل استغالهلا لالستثمار شراؤها م كاملركبات البحرية و الربية و اجلوية، و املوجودات اليت يتم  يف العملية االنتاجية
و يف حالة تعهذر  ،رينفاق االستثماو تتم االستفادة من ههذ  املنح بصفة عامة ملرة واحدة يف سنة حتقق اإل1.(خارجا

عادة إمع مراعاة  ،ستوىف بشكل كاملىل أن تُ إاألمام  ىلإترحل  ،ذلك لعدم وجود الدخل الهذي ميكن من ههذا التخفيض
 .معدالت التضخم السائدة طبقا ملا تصرح به وزارة املاليةالتقييم وفق 

شكل املؤسسات الصغرية و املتوسطة تلكون  :المنح المرتبطة بتطوير المؤسسسات الصغيرة و المتوسطة -(ب-ب
ق كبرية يف تسريع و ترية التنمية و التشغيل و حتقي مالأ او تعلق عليه ،شرحية كبرية من النسيج املؤسسايت يف تركيا

مبعاملة متميزة  فقد حظيتيف االقتصاد األوريب و العاملي، الرتكي  تاجنقطاع اإلندماج إو تسهيل  ،التوازن االجتماعي
اليت تؤهلها لالستفادة من املنح " شهادة حافز " مقارنة بأنواع املؤسسات األخرى من خالل متكينها من حيازة 

    املطلوب توافر  حلجم رأس املال الثابت للحصول على ههذ   االستثمارية دون احلاجة اىل توافر احلد األدىن
حبسب موقعها  وىل مؤسسة متناهية الصغر إصغرية  مؤسسةاملنحة من مؤسسة متوسطة اىل  اختلفتالشهادة، كما 

 .ىل ذلكإشارة يف املناطق املتباينة تنمويا كما سبقت اإل
 :هذي تعرفة طرق االهتالك التقليديةملقومة للخلل الو هو أيضا من األدوات ا :عادة تقييم األصولإ.ثانيا

تصحيح حسابات االهتالكات وفق الطرق التقليدية املعتمدة على مبدأ هي طريقة ل: إعادة تقييم األصول تعريف -1
خالل فرتة حمددة حيددها التشريع، و تقوم ههذ  األداة على رصد القيمة التكلفة التارخيية يف ظل ارتفاع األسعار 

                                                           
1
 Turkey, A general tax guide for foreign investor, price Water House coopers, op-cit, p 71.  

.757 -711 أدلبي، مرجع سابق، صمنى محمود  -                                                                                                                                  
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ىل رصد القيمة السوقية لألصل املستخدم، و من إضافة إعادة التقييم حاليا إة ألصل جديد مماثل لألصل حمل السوقي
  .مث يتم حساب االهتالك حبسب ههذ  الطريقة وفق أساس حيدد بالقيمة السوقية لألصل اجلديد

ضريبة املرتتبة عن الفارق ما بني حساب نحة استثمارية متمثلة يف مقدار الم ينتج عن العملية :أهمية إعادة تقييم األصول -2
و ما ينجم  ،االهتالك وفق ههذ  الطريقة و حسابه بالطرق التقليدية، ما جيعل ههذ  املنحة ترتبط طردا مبعدالت تزايد األسعار

 1.عن ذلك من ارتفاع القيمة السوقية لألصل املماثل اجلديد و هبوط القيمة السوقية لألصل القدمي
عادة تقييم األصول سنويا إو يف تركيا مثال تتم 2،يقة يف العديد من الدول مثل ايطاليا و فرنسا و لبنانههذ  الطر  طبقت  

 .بناءا على مؤشرات تضعها احلكومة
على الرغم من مزايا إعادة تقييم األصول غري أهنا تنطوي على  :عيوب عملية إعادة تقييم األصول و آليات تجاوزها -3

 :لعمل على اجياد اآلليات اليت متكن من جتنبها، لهذا ينبغي ابعض العيوب
 :هو على إعادة تقييم األصولما يعاب  إن:عيوب عملية إعادة تقييم األصول - (أ 

جديدة بدال من ا ألصول انتاجية و اكتساهب امنها تكون بغض النظر عن معدالت استثماره املؤسسةستفادة إأن  -
 ؛املهتلكة اأصوهل

رتفاع، حيث تتحول املنحة عندما تعرف مستويات األسعار اخنفاضا بدل اإل ؤسسةحل املعادة التقييم يف صاإال تكون  -
 ا؛ضافية على عاتقهإىل كلفة إ

 ؛العمر االقتصادي لألصول االستثماريةيف هناية  لنشاطها ارغم تصفيته ؤسسةستفيد منها املتقد  -
      ا ضريبيا على مستوى عال من ذ يتطلب جهاز إيكتنف تطبيق ههذ  الطريقة كثري من الصعوبات العملية،  -

و هي  ،الكفاءة، فضال عن ضرورة توافر أرقام قياسية عامة لألسعار على املستوى الوطين و على مستوى كل قطاع
  3؛أمور غري متاحة بسهولة يف الدول النامية

  :السابقة من خاللاملآخهذ ميكن جتاوز  :عيوب عملية إعادة تقييم األصولآليات تجاوز  -( ب
لنسب  هابتحقيقأو  صول جديدةاملؤسسة ألضرورة شراء و االستفادة من املنحة املرتتبة عن ههذ  الطريقة بني ربط ال -

 ؛حمددة من االستثمارات
 ؛لتزامات السابقةباإل اخالهلإيف حالة  ؤسسةسرتداد املنحة من املإ -
 .املستهدفة بالتشجيعاالستثمارية  ؤسساتللمخنفاض مستويات األسعار بالنسبة إعادة التقييم يف حالة إتعليق عملية  -
 
 
 

                                                           
1
 .744، ص  مرجع سابقمنى محمود أدلبي،  
2
 . 401، ص 7994حامد عبد المجيد دراز، النظم الضريبية العربية، الدار الجامعية، االسكندرية،  
3
 .  711ص  مرجع سابق،، فوزي السيد سليمان الخولي، دور السياسة الضريبية في تنمية االستثمار وفقا لمنهج االقتصاد اإلسالمي 

 .747، ص  مرجع سابقمنى محمود أدلبي،  -
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 . و تطبيقاته في بعض الدول ترحيل الخسائر:ثالثالالفرع 
من  ختلفتإبالنسبة للمؤسسات، لكنها  إمكانية ترحيل اخلسائر تاحةإعلى  غالبية التشريعات الضريبية اتفقت    

التشريعات برتحيل اخلسائر  هو مساحعام الاالجتا   أن، غري شروط االستفادة من ههذا االمتيازو حيث املدة و االجتا  
 . احملددة وفقا للقواعد الضريبية دون تلك احملددة على أساس القواعد احملاسبية

البديل األنسب لباقي أدوات التحفيز يف حالة عد السماح برتحيل اخلسائر يُ  :و شروطه ترحيل الخسائر تعريف .أوال
 :ن عملية الرتحيل تربط عادة بتوفر شروط حمددةتعرض املؤسسات خلسائر، غري أ

 :، نهذكرترحيل اخلسائر االجتهادات اليت متت بشأن تعريف عمليةمن : تعريف ترحيل الخسائر -1
هي كل نقص متحقق بشكل هنائي يف عنصر من عناصر املوجودات، و ال تنزل ههذ  اخلسائر من  ":التعريف األول -(ا

و نامجة عن فعالية تتصل بنشاط  ،هنائية وواقعة خالل السنة الضريبية للمشروعذا كانت إنتائج األعمال إال 
 1؛"املكلف

كاخلسائر اليت تتسبب هبا الديون املعدومة، اخلسائر اليت يتعرض هلا " عرفها البعض يف شكل أمثلة  :التعريف الثاتي -(ب
   املشروع دون مقابل كاف من التأمنياملشروع جراء حوادث طارئة تسببت بتلف البضاعة أو حريق بعض عقارات 

  2".عادة بيع احملل التجاريإأو اخلسارة النامجة عن 
معاملة اخلسارة اليت قد تتعرض هلا املؤسسة على كوهنا عبء قابل "على أهنا و بصيغة خمتصرة ميكن تعريف اخلسارة   

 " ا يسمح بتخفيف العبء الضرييب على املؤسسة، و هو ماملوالية أو السابقةللتخفيض من األرباح احملققة يف السنوات 
    :ترتبط عملية الرتحيل بتوفر جمموعة من الشروط من بينها :شروط ترحيل الخسائر -2

 طال أصوال مملوكة للمؤسسة؛  أن تكون اخلسارة القابلة للرتحيل ناجتة عن نقص حقيقي و مؤكد  - (أ 
 املؤسسة اخلاضعة للضريبة؛ن تكون اخلسارة متصلة بالنشاط املمارس من طرف أ - (ب 
 ؛ 3أال يكون هناك مقابل حتصل عليه املؤسسة كتعويض عن ههذا النقص كمبلغ تأمني - (ج 
 4.ال جيوز خصم اخلسارة اليت لو كانت رحبا ملا خضعت للضريبة - (د 

لتنوع الهذي إن ما يزيد من أمهية ترحيل اخلسائر كحافز ضرييب هو ذلك ا :أشكال و أهمية ترحيل الخسائر و مآخذه.ثانيا
 :يضفي املرونة على طرق توظيفه، ما تعرفه أشكاله

  : ترحيل اخلسائر األشكال التالية أخهذي قد : ترحيل الخسائرأشكال  -1
وحتميلها على   املؤسسةحيث يسمح التشريع الضرييب برتحيل اخلسائر اليت تصيب  : لى األمامإترحيل الخسائر  - (أ 

من  معينة ال يسمح بعدها برتحيل اجلزء املتبقي  زمنيةالرتحيل حمددا بفرتة  و قد يكون ،أرباح السنوات الالحقة

                                                           
 .774، ص 7917، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، (دراسة مقارنة ) عبد الحميد محمد الرفاعي، التكاليف في ضريبة األرباح التجارية و الصناعية 1
2
 .791، ص 7991كتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، مختار عبد الحكيم طلبة، المعاملة الضريبية للشركات دولية النشاط، رسالة د 
3
 .عبد الحميد محمد الرفاعي ، التكاليف في ضريبة االرباح التجارية و الصناعية، دراسة مقارنة، مرجع سابق 

  . 154ص  ،7007القاهرة، دور السياسة الضريبية في تشجيع االستثمارات األجنبية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة  بد المقصود،نزيه ع  -
4
 .741منى محمود أدلبي، مرجع سابق ، ص   
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ىل إخبصم اخلسائر من أرباح السنوات الالحقة  ؤسسةىل سنوات أخرى، و قد يكون مطلقا حبيث يسمح للمإاخلسائر 
 ؛حني استهالكها كليا

ىل السنوات إمبقتضى ههذ  الطريقة ائر خبالف الطريقة السابقة يتم ترحيل اخلس : لى الخلفإترحيل الخسائر  - (ب 
سرتدادها إمن  ؤسسةتمكن املمتالسابقة لتحقق اخلسائر، حيث تعامل حسابيا كأرباح وحتسب الضرائب املقابلة هلا ل

بعض ههذا الرتحيل و لكن يثري  .سيولة مالية ؤسسةيوفر للم ما ها خالل تلك السنواتتمن الضرائب اليت دفع
مما يلقي بعبئها  ،يرادات امليزانية العامةإعتبار أن ضرائب تلك السنوات قد دخلت ضمن إى عل 1الصعوبات التطبيقية

 ؛على حصيلة السنوات احلالية
يسمح التشريع الضرييب يف ههذ  احلالة بتحميل اخلسائر على أرباح السنوات  : ترحيل الخسائر في االتجاهين معا - (ج 

يرحل ما تبقى منها ليخصم من أرباح عدد  ،االرباح الستهالك اخلسائر لفرتة زمنية حمددة، فإذا مل تكف ههذ السابقة 
 .من السنوات الالحقة

ؤسسة امل دفعتذلك أنه كما ، ترحيل اخلسائر إىل األمام أو اخللف إىل حتقيق املساواة يف املعاملة الضريبيةؤدي ي  
ختتلف فعالية كما .ركود و اخلسائرنوات العوض خالل ستفإنه ينبغي أن  ،الضرائب يف سنوات الرواج وحتقيق املكاسب

 :ترحيل اخلسائر كحافز ضرييب حبسب اجتا  الرتحيل
  توسيع القائمة على ملؤسساتيشجع ا و ،االستثمارية اجلديدة املؤسساتفالرتحيل إىل األمام ميثل حافزا جلهذب  -

 ؛خالل اقتناء بعض األصول االستثمارية املتميزة طاقتها اإلنتاجية من
 ؛القائمة ملؤسسات يكون الرتحيل إىل اخللف يف صاحل ايف حني -
  2.أما الرتحيل إىل االجتاهني معا فيحقق مزايا البديلني السابقني معا -
 :تتجلى أمهية ههذا العامل كمحفز لالستثمار يف:أهمية ترحيل الخسائر  -2

 اخلسائر بدل حتقيقه ؤسسةامل ن عملية االستثمار حمفوفة بإمكانية تعرضإ: مساعدة المؤسسة على االستمرار - (أ 
على أمل حتقيق أرباح يف السنوات  نشاطهاعلى االستمرار يف  هاميكن محل، لكن تهاىل تصفيإقد يؤدي   ما ،ألرباح

 ، حيث مساح التشريعات الضريبية مبعاملة ههذ  اخلسائر كأعباء ختصم من أرباح السنوات الالحقة من خالل الالحقة
عن  الوفر الضرييب الناتجمن االستفادة من  اهكنمي فهو ،على أخهذ قرار االستمرار ؤسسةللمعامل حمفز ذلك  ميثل

 ؛حيددها التشريع جتاوز مدة اإلطفاء اليت شريطة عدم ،السنوات املوالية احملققة يف األرباح من طرح اخلسائر
 أيضااالستمرار بل يشجع القائمة على  املؤسساتال يشجع فقط ترحيل اخلسائر  :تشجيع أخذ قرار االستثمار - (ب 

اليت تفقد  على بقية احلوافز االخرى رات اجلديدة، و يتفوق تأثري ههذا احلافزعلى أخهذ القرارات املتعلقة باالستثما
    من أي وفر  ملؤسسةاستفادة إ بهذلكتنعدم ف 3،خلسائر يف سنواهتا األوىل ؤسساتقيمتها كليا بسبب حتقيق امل

 تشجيعها؛بدل  إلستثمارات املؤسسةتثبيط ما يشكل عامل هو و  ،ضرييب

                                                           
1

 .770منى محمود أدلبي، مرجع سابق، ص    
2
 . 701ص ،مرجع سابقأمين السيد أحمد لطفي ،    
 .71، ص 7007ضة العربية، مصر، محمد إبراهيم محمود أحمد الشافعي، سياسة االعفاءات الضريبية و أثرها على التنمية االقتصادية في مصر، دار النه   3
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اعتماد ههذا النوع من احلوافز تقتضيه قاعدة العدالة الضريبية و مصلحة إن : المساهمة في تحقيق العدالة الضريبية -  (ج 
و السماح هلا  ،رادهتا إظروف خارجة عن  تتعرض خلسائر نتيجةاليت  املؤسساتعانة إاالقتصاد الوطين من خالل 

 1.اخلسائر و حتميلها على أرباح السنوات التالية أو السابقة برتحيل ههذ 
 :يهيعاب علاحلافز فإنه ههذا على الرغم من أمهية  :مآخذ ترحيل الخسائر -3

  ؛اإلدارة الضريبية إىل اإلفراط يف إظهار اخلسائر الومهية يف ظل ضعف الرقابة من طرف ؤسساتجلوء املإمكانية  -  (أ 
 ؛قادرة على املنافسةغري ال ؤسساتتشجيع امل - (ب 
      القائمة املؤسسات ، فقد يؤدي إىل تقاعس طول مدة الرتحيل قد تؤدي إىل نتائج مناقضة لتلك املستهدفة - (ج 

 2.نتاجيةعن االهتمام بتحسني كفاءهتا اإل
داف اجلديدة اليت  ختدم أه املؤسساتلهذا يرى البعض ضرورة ضبط عملية ترحيل اخلسائر عن طريق حصرها على     

 .3احملاسبة وضرورة وجود إدارة ضريبية على درجة عالية من الكفاءة يف جمال الرقابة و اخلطط التنموية للبلد،
 :ترحيل اخلسائرمن بني الدول اليت أقرت تشريعاهتا الضريبية  :في بعض البلدان الخسائر تطبيقات ترحيل.ثالثا

األعوام الثالثة  حتقيقها لربح يفبعد خلسارة  ؤسسةامل عرضتعند : يةمريكاأل تطبيقات ترحيل الخسائر في التجربة -1
   اسرتداد جزء من  احلق يف هلايصبح  و ،على أرباح تلك السنوات هاليحتم واخلسارة ل يترحميكنها  فإنه ،األخرية

ما تبقى يرحل  ،سارةاخلسنوات لتغطية ال تلكها خالل تلك الفرتة، فإذا  مل تكف أرباح تالضرائب اليت دفع ل كأو  
 4.سنة إىل األمام (10)حىت  هامن

ىل االمام ملدة إيضا برتحيل اخلسائر إالتشريع الضرييب الفرنسي ح مس:الفرنسيةتطبيقات ترحيل الخسائر في التجربة  -2
رباح أيرادات األشخاص الطبيعية و اخلاضعني للضريبة على إسنوات بالنسبة للخاضعني للضريبة على  (70)

ىل إلضريبة على أرباح الشركات برتحيل اخلسائر لمؤسسات اخلاضعة للمسح ههذا التشريع  1650و منهذ 5.الشركات
 6:وفقا للضوابط التالية قطمن أرباح السنوات السابقة ملدة ثالث سنوات ف و خصمهااخللف 

رباح ال يسري الرتحيل على األو من مث ، (%22,22) على األرباح اخلاضعة للضريبة حسب املعدل العادي  قصر  -
 7؛اليت ختضع ملعدل خمفض من الضرائب كاألرباح الرأمسالية

 ؛الفعلي للديون الضريبيةالسداد  -
                                                           

1
 . 771، ص 7911السيد عبد المولى ، الوسيط في التشريع الضريبي المصري ، مطبعة جامعة القاهرة،  

 . 744ص ،دور السياسة الضريبية في تشجيع االستثمارات األجنبية، مرجع سابق بد المقصود،نزيه ع -

 .777حيدر عبد المطلب البكاء،مرجع سابق ، ص  -
2
 .117، ص 7001، مرجع سابق، (قضايا معاصرة-نظم-سياسات)سعيد عبد العزيز عثمان،شكري رجب العشماوي، اقتصاديات الضرائب 
3
  117. ، ص7991عبد الحفيظ عبد هللا عيد، المالية العامة، دار النهضة العربية، القاهرة،  

  . 749ص  ،ستثمارات األجنبية، مرجع سابقدور السياسة الضريبية في تشجيع اال ،عبد المقصود مبروك، نزيه  -
4
 J.RONNIE DOVIS et C.W MEYERS, principales of public finance, 1983, p204. 

. 751 ، ص7991 اإلسكندرية، الدار  الجامعية، ،النظم الضريبية ،المرسي السيد حجازي -  
5
 JEAN-YVES MERCIER et BERNARD PLAGNET ,les impots en France , édition francis lefebvre, 1995, p 64-65.  

6
  Maurice cozian ,précis de fiscalité des entreprises, éd  Litec, paris, 1995, p 270. 

   - Christian schoenauer, fondamentaux de la fiscalité- techniques et applications- , 6
eme

 ed, ed ESKA, PARIS, P 101. 

   - Patrick Mykita, chérif –jacques allali, fiscalité de L’entreprise, 8
eme

éd, éd Foucher, paris, 1999, p 130-135. 
7
 . 791مختار عبد الحكيم طلبة، ، مرجع سابق، ص   

 .749منى محمود أدلبي، مرجع سابق، ص  -
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 .سريان الرتحيل على األرباح غري املوزعة فقط -
ىل االمام منهذ القانون إاالردين برتحيل اخلسائر الضرييب التشريع  مسح :تطبيقات ترحيل الخسائر في التجربة األردنية -3

 يرادات السنة اليت رحلت اليها نسبةإعلى أن ال يتجاوز مقدار اخلسارة القابلة للخصم من  1690الضرييب لسنة 
لتصبح عملية  1650ههذا القيد مبوجب قانون الضرائب لسنة  قبل أن يلغىمن الدخل اخلاضع للضريبة،  % 07

  :1ترحيل اخلسائر ختضع للضوابط التالية
 ؛احتفاظ املكلف حبسابات منظمة -
 ؛سنوات متعاقبة (79)ىل االمام فقط و ملدة إمسموح به الرتحيل  -
   ذا كان الدخل احملقق خالل السنة اليت حصلت فيها اخلسارة ال يغطي اخلسارة إال إال جيوز ترحيل اخلسارة  -

 ؛كاملة، و من مث يرحل الفرق فقط
  .احتققت اخلسارة بامسه يتال ؤسسةيستفيد من حق الرتحيل امل -
بضرورة اتفاق األطراف على حتديد  ىحيث هناك من رأ ،ةصشكالية املؤسسات العامة املخصخإهنا  قد أثريتو   

        ىل قيمة املوجودات و الديون إاخلسائر مع احلق يف ترحيلها من قبل املشرتي مع حتديد الوضع الضرييب هلا استنادا 
اليت يتم التنازل عليها ملستثمرين جدد  ؤسساتامل شكاليةإأن تثار هنا ايضا  كما ميكن2،لتزامات بتاريخ اخلصخصةو اإل
    .جديدة من قبل التشريعات الضريبية ؤسساتأو معاملتها كم ذا كان من حقهم االحتفاظ حبق ترحيل اخلسائرإفيما 

 .جدية املستثمرا و و حظوظ جناحه للمؤسسةو هنا نرى ضرورة ربط اخليار باألمهية االقتصادية و االجتماعية 
 .و تطبيقاتها في بعض الدول معايير تحديد التكاليف الواجبة الخصم:رابعالالفرع 
ختفيض خصومات على  ؤسسةامل عملتينما ب، فؤسساتدارة الضريبة و املمن العناصر اليت تثري النزاعات بني اإل تعد     

و ما  ،ارة املوارد الضريبيةدارة الضريبية تضييق تلك اخلصومات للتقليل من خسحتاول اإل ،أكثر حتت مسمى التكاليف
يؤزم الوضع أكثر هو عدم قدرة التشريعات الضريبية على وضع تعريف دقيق للتكاليف اليت يتطلبها كل نشاط، فقد 

لهذلك حتاول ههذ  التشريعات  .يكون من املستحيل عمليا توقع مجيع التكاليف اليت يتطلبها النشاط الصناعي أو التجاري
تكم اليه أثناء بعد حتديدها املبدأ العام الهذي حيٌ  ،ف على سبيل املثاليا تعدادا لبعض ههذ  التكاليف الغالب تضمني مواده

 .لية التكاليف للخصمو الشروط اليت تراها مناسبة لقابخصم التكاليف أ
 : أو كليهما معا 3أحد اجتاهني عمليا اتبعت الدول  :آليات تحديد التكاليف الواجبة الخصم.أوال
يعتمد ههذا االجتا  على وضع معايري معينة لتحديد أي النفقات تعترب عبئا  :اليف و فقا لبعض المعاييرتحديد التك -1

 :و عرف ههذ  التوجه يف حد ذاته ثالثة اجتاهات هي ،تكون قابلة للخصم عند حتديد وعاء الضريبةل ،على الربح

                                                           
1
 .  .114 -110، ص 7990دني، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، سالم محمد سلمان المفلح، تكاليف الدخل في التشريع الضريبي االر 

 . 749-741ص  ،دور السياسة الضريبية في تشجيع االستثمارات األجنبية، مرجع سابق بد المقصود،نزيه ع –
2
 Mintz jack.M & chen Dunjie & Zerotheos Evangelia, Taxing issues with privatization, A checlist, polisy research 

working paper N ( 2348 ), World bank, May 2000, p 10.  
3
 .757مختار عبد الحكيم طلبة، مرجع سابق، ص  
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صم لكل نفقة ارتبط و جودها بوجود لية اخليعطي صفة قاب :لموسع للتكاليفاالمفهوم معيار يعتمد اتجاه  - (أ 
مل تكن مسامهة بشكل مباشر يف إن و  ،اإلنتاجية او احملافظة على قدرهت ؤسسةو تستخدم لتسيري أعمال امل ،ؤسسةامل

بكون أن الضريبة  توسعهم يف مفهوم النفقة واجبة اخلصمو يربر أصحاب ههذا االجتا   .حتقيق الربح أو احملافظة عليه
وجب أن تشمل التكاليف كل ما دفع و من مث  ،األرباح مبا فيها الصافية و الرأمسالية و العرضيةتفرض على كل 

 ؛للحصول على كل تلك األرباح
مبدأ اللزوم و الضرورة لهذا ههذا االجتا  خبالف االجتا  األول يعتمد  :اتجاه يعتمد معيار المفهوم الضيق للتكاليف - (ب 

ضيق من و بالتايل يٌ  ،املسامهة بشكل مباشر يف حتقيق الربحى النفقات الالزمة و يقصر التكلفة القابلة للخصم علفهو 
كونه خيرج من دائرة القابلية للخصم بعض التكاليف اليت يتوجب   ،حمل انتقاد ما جعله خصومةجمال التكاليف امل
 ؛نتاج الربح او احملافظة عليه مثل اخلسائرن كانت غري الزمة إلإخصمها حىت و 

يعد ذا كان استخدامها إيعتمد مبدأ الوضع املعتاد و من مث تكون التكلفة واجبة اخلصم  :ه يعتمد معيارا وسطااتجا -  (ج 
بالنشاط ذاته والقطاع  ةالعامل ؤسساتو استنادا لوضع كافة امل ،ؤسسةزاوله املتشائعا أو اعتياديا يف النشاط الهذي 

يف سبيل احلصول على الدخل و بني استعمال الدخل  ؤسسةها املتحملتو يفرق ههذا االجتا  بني التكاليف اليت  ،ذاته
 1.لحتقيق الدخمبمارسة النشاط و  دفع التكاليف لعدم ارتباطههذا ال خيصم ف ،بعد احلصول عليه

كثري من التشريعات الضريبية  تضع :تحديدها و مشكالت للخصم من الوعاء الضريبي  التكاليفشروط قابلية  -2
 .قابلية النفقة للخصم من وعاء الضريبة من عدمهتتحدد ا شروطا حمددة على ضوئه

 :ط عادة مبا يليو ترتبط ههذ  الشر  :شروط قابلية التكاليف للخصم من الوعاء الضريبي - (أ 
 ؛فيها ةبالغامل و عدم ة يعقولامل و ،لتسيري نشاط املؤسسة و احملافظة على قوهتا االنتاجية اللزوم -
 ؛ت االحتماليةمؤكدة و حقيقية، فال ختصم النفقا -
يرادات غري خاضعة إذا كانت هبدف احلصول على إما أ ،بيل احلصول على ربح خاضع للضريبةأن تكون كلفة يف س -

 ؛منا استعماال للدخلإللضريبة فال تعد تكاليف واجبة اخلصم و 
 ، و مستحقة و لو مل تدفع بعد؛مؤيدة بوثائق ثبوتية -
و ليس هبدف احلصول على أصول جديدة للمؤسسة أو بقصد زيادة القوة  يف سبيل تسيري االستغالل اجلاري أن تدفع -

 .، ألن حتميل ههذا النوع من النفقات يتم بصفة تدرجيية من خالل االهتالكاالنتاجية لألصول القدمية
االجتا  الغالب يف خمتلف التشريعات  :مشكالت تحديد شروط قابلية التكاليف للخصم من الوعاء الضريبي - ( ب

و قد يتبع ذلك بتعداد للتكاليف غري واجبة  ،هو تعداد بعض النفقات القابلة للخصم على سبيل املثال الضريبية
 :شكالت منهامن املعدم التحديد الدقيق ملفهوم الكاليف القابلة للخصم مجلة ينجم عن  و .اخلصم
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      حملاباة ؤسسات من جهة، و اما ميثل جماال خصبا للتعسف يف حق امل ،اتساع جمال القياس ومن مث جمال االجتهاد -
 ؛و الفساد من جهة أخرى

 1.كثرة املنازعات الضريبية،  و  اتساع حاالت التهرب الضرييب -
مكان من و التقليل قدر اإل ،مضع معايري دقيقة لتحديد قابلية التكاليف للخصو ب ههذ  املشكالت جتنب نبغيلهذا ي

من  ؤسسةرم املحتحىت ال  ،مع توخي املوضوعية و املنطقية خفيضالقابلية للتات االجتهادات الشخصية لتحديد مساح
ها بصفة فعلية  من جهة، و ال تضيع موارد على خزينة الدولة من خالل حاالت هترب ضرييب حتت تخصم تكاليف حتمل

 .من جهة أخرى مسمى التكاليف القابلة للخصم
املعايري اليت اعتمدهتا التشريعات الضريبية لبعض ىل إ شارةميكن اإل :في بعض البلدان خصم التكاليف تطبيقات. ثالثا

 :فيما يلي الدول يف ههذا اجملال
    حتدد قائمة النفقات القابلة للخصم يف التشريع الضرييب املاليزي  :تطبيقات خصم التكاليف في التجربة الماليزية -1

عابر القارات، أحباث تطوير  االعالن) ضمن يف قانون الضرائب على الدخل و تشمل على وجه اخلصوص و تٌ 
و تعد قابلية اخلصم ههذ  مبثابة ...( أسواق التصدير، تكلفة األبنية املعدة لتدريب العمال املتنقلني من دولة ألخرى

ة لسلع حمفزة أو أنشطة حمفزة، كما تستفيد منها الصناعية و الزراعية املنتج ؤسساتاملحوافز تستفيد منها كل من 
 .السياحة خبصوص التكاليف النامجة عن التنشيط العابر للقارات لغرض سياحي

 :خصمها من األرباح اخلاضعة للضريبة وفق ما يلي ميكن و  
 :ضمت النفقات القابلة للخصم املرتبطة هبهذا القطاع مايلي :المرتبطة بترقية الصادرات تفقاتال - (أ 

 ؛النفقات اهلادفة لرتقية الصادرات و الرتويج للبضائع عرب احمليطات -
   (من مالكي املؤسسة ماليزيني  %07مع اشرتاط أن يكون ) نفقات االعالنات ملصلحة الرتويج لصادرات ماليزية  -

 .و بالنسبة للمؤسسات الصناعية جيب أن حتقق منتجاهتا مستوى عاليا
 :ارتبطت املعايري يف ههذا اجملال على قابلية ختفيض ما يلي :لقطاع الصناعيالمرتبطة بترقية ا تفقاتال - ( ب
 الصناعية ملا يرتتب عن ذلك من تطوير للمهارات  ؤسساتعداد العمالة لفائدة املإنفقات برامج تأهيل و تدريب و  -

 ؛املرتبطة بصناعة السياحة ؤسساتو امل ،و للعمليات االنتاجية
 ؛بقطاع الصناعة العاملني املعوقني حركيا أو عقليا و التعويضات املدفوعة للعمال -
 (.sabahمثل شركات األخشاب يف ) رسوم الشحن و النقل للبضائع اليت تنقل ملصلحة الصناعات املتوطنة يف مناطق حمددة -
ث النفقات املدفوعة ملصلحة البح ،تشمل قابيلة التخفيض : المرتبطة بترقية قطاع البحث و التطوير تفقاتال - ( ج

 وزارة املالية  ملصلحة املؤسسات البحثية؛املصرح به من 
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مع هو االنسجام و التوافق  بأدواهتا املختلفة  الضرييب سياسته التحفيزيف جمال استخدام  ةاملاليزيالتجربة  علىاملالحظ   
 :ىلإسياسة الدولة اهلادفة 

 ؛جيامن التطوير و التكنولو  امزيدحتقيق ، و تشجيع رأس املال البشري  -
 ؛دعم التوجه التصديري للبالد -
 1.مهها الصناعة و السياحةأضرورة حفزها مبا يتالءم مع سياسة الدولة التنموية و الدولة دعم قطاعات حمددة ترى  -
أبرز النفقات اليت يسمح التشرييع الضرييب الرتكي بتخفيضها عند  :تطبيقات خصم التكاليف في التجربة التركية -2

 :هيللضريبة  حتديد الدخل اخلاضع
من نفقات  %07ختفيض يف النفقات املسموح خبصمها  متثلت:المرتبطة بترقية قطاع البحث و التطوير تفقاتال - ( أ

 ؛على البحث و التطوير من الوعاء الضرييب ؤسسةامل
تكاليف ، و و اندماجها ؤسسةموال املأنفقات تسييل مشلت أيضا  :التفقات المرتبطة بنشاط المؤسسة - ( ب

 ، و اهتالكات األصول الثابتة؛نتاجيالعمل اإليف الشروع 
 :مشلت النفقات التاليةو : المرتبطة بتحقيق بعض األهداف االجتماعية و الثقافية و الرياضية نفقاتال - ( ج
 ؛من األرباح السنوية %0اهلبات لفائدة املؤسسات احلكومية و اجلمعيات مبا ال يتجاوز  -
 ؛تشييد حضانات األطفال و االسرتاحات و مراكز إعادة التأهيلو الفنية، و اهليئات الثقافية كل اهلبات ملصلحة  -
 ؛من ههذ  النفقات بالنسبة لألنشطة الرياضية للمحرتفني %07االنفاق على األنشطة الرياضية للهواة و  -
 ة جتارة خسار سقاط إد يو تقي ىل األمام ملدة مخس سنوات،إترحيل اخلسائر : ترحيل الخسائربالمرتبطة  تفقاتال - ( د

 .ههذا ما قد يصطلح عليه بتخصيص الرتحيل أو صناعة ما من األرباح املستقبلية لنفس الصناعة أو التجارة، و
 :حيث يسمح خبصم: مساهمات المؤسسة في الضمان االجتماعي و الضرائبو المرتبطة بالتمويل  تفقاتال -(ه
 ؛فوائد القروض، و املسامهات ملصلحة الضمان االجتماعي -
 .2اليت تدفعها املؤسسة يف اطار مزاولتها نشاطها ائب و الرسومالضر  -

 .على االستثمار محفزالعام الضريبي النظام ال :خامسالفرع ال
العوامل اليت ميكنها املسامهة يف هتيئة منا  األعمال اجلاذب احملفز على االستثمار أهم العام يعد النظام الضرييب  

 . طابع املؤقتمهما طالت مدة تطبيقه فهو سياسة تتميز بالألن التحفيز الضرييب لالستثمار، 
النظام الضرييب يف حد ذاته ميكن أن جتعل منه  هيكلطبيعة  إن:التعريف بالنظام الضريبي المحفز على االستثمار. أوال 

مكوناته على  و ذلك بسبب تأثري ،عامل حتفيز لالستثمار  حىت يف حالة عدم اعتماد  أساليب التحفيز املهذكورة سابقا
  :3جاذبية منا  االستثمار

                                                           
1
 .711-711منى محمود أدلبي، مرجع سابق، ص  
2
 .757، ص نفس المرجع 

3 Higgins Benjamin  , Economic development, problems principles and policies, ww Norton and company, INC New York, 1968 , p 523.  
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منظومة ضرائب ذات  قائم علىتصميم نظام ظرييب غي بين :الخيارات الضريبية المتعلقة بتحديد هيكل النظام الضريبي -1
 :و اليت من بينها هل يتم االعتماد على ،الضريبية املمكنةكل اخليارات   ةدراس مع ،اثر اجيايب على تشجيع االستثمار

 ؛ائب املباشرة أو الضرائب غري املباشرةالضر  - (أ 
 ؛الضرائب النوعية أو الضرائب املوحدة على الدخل - (ب 
 ؛الضرائب على رأس املال أو الضرائب على الدخل -  (ج 
 ؛الضرائب على االستهالك أو الدخل - (د 
 الضريبة املوحدة أو الضرائب املتعددة؛ - (ه 
 .نسبية الضرائب أو تصاعديتها أو تنازليتها - (و 

     االستثمار قرار  لىله تأثري خمتلف ع السابقة كل خيار من اخلياراتإن  : يارات الضريبية على قرار االستثمارأثر الخ -2
  :1و توجيهه سواء بشكل مباشر أو غري مباشر

  ؛نتاجيةاإلأكثر من األنشطة ا يشجع األنشطة اخلدمية م ،الضريبة املوحدة تضع األنشطة االقتصادية يف مستوى واحدف - (أ 
 ؛الضرائب على الدخل دونا عن رأس املال تؤدي اىل االكتناز بعيدا عن االستثمار - (ب 
ل اجملتهد أعباء أعلى من يمفيه حت 2رأىنظام التدرج الضرييب الهذي يعد أهم أدوات حتقيق العدالة الضريبية هناك من إن  - (ج 

  .ذلك الهذي مل يساهم يف عملية التنمية
تتحقق  أن  ينبغي ،يكون النظام الضرييب أكثر جاذبية لالستثمار كي :فز على االستثمارخصائص النظام الضريبي المح .ثانيا
 :منها ،جمموعة من اخلصائص فيه
 :الضرييبيف ختفيض كلفة االمتثال ساهم تههذ  العوامل ف:و معقولية المعدالت بساطة و استقرار القوانين -1

مع متغريات حميطه، فهو جزء من نظام  التأقلمعلى  اقادر و  احنظام ضرييب واضاليكون كي  :بساطة و استقرار القوانين - (أ 
لتزاماهتا الضريبية دون التعرض إو بهذلك تتمكن املؤسسة من تكييف أوضاعها مع . قانوين متكامل و منظومة اقتصادية كلية

 ؛ة و املتواصلة يف التشريع الضرييبئلصدمات التغريات املفاج
     ؤسسات و تشجعها على ا مهما يف ختفيف العبء الضرييب على املحيث تلعب دور : معقولية المعدالت - (ب 

 .بشكل كبري على معدالت الضريبة وقف، فحجم العائد الصايف لالستثمار  يترثمااالست
   القوانني  تفعيل تطبيقدورا مهما يف تؤدي دارة هبهذ  املواصفات إ إن :دارة الضريبية و نزاهتها و تطورهاكفاءة اإل-2

 .تكريس احساس املستثمرين بعدالة تطبيق النظام الضرييب حقوقا و التزامات و ،ةالضريبي
لتزامات، و الكفاءة إلاحلزم يف تطبيق العقوبات جراء عدم التقيد بالقوانني و اف: فعالية الرقابة الجبائية و إدارة المنازعات -3

 .األعمال من قبل املستثمرين ، من أهم الضمانات املرغوب توفرها يف بيئاتالنزاعات يف الفصل يف
و بهذلك ختفف من عبء الضريبة على املستثمر،  اختيار طرق التحصيل اليت يتحقق ذلك ب: طرق التحصيل بساطة -4

 .طهيتثب و ليسز االستثمار بحتفساهم النظام الضرييب يف  ي

                                                           
1 Douglas Hearth & Janisk.k, contemporary investment security and portfolio analysis, Harcourt , INC, USA, 2001, p 10-11 . 

2
 ..771، ص  مرجع سمنى محمود أدلبي، ،  
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  .ار و المعارضينفاعلية التحفيز الضريبي في توجيه و تشجيع االستثمار بين االنص: الثالث بحثالم
تباينت املواقف خبصوص تأثري احلوافز الضريبية على قرار االستثمار و توجيهه مبا يتماشى مع أهداف الدولة املاحنة هلهذ   

و حاول  .فعالية كبرية  فيها دود هلا و مؤيدين يروناحملتأثري البني معارضني ال يرون جدوى من ههذ  السياسة أو  ،احلوافز
 قام ىتاالستبيانات ال استندت يف معظمها اىل نتائج توصلت اليها بعض الدراسات النظرية و ججموقفه حبدعم  اجتا كل 
 :اور التاليةسوف نتعرض إىل ذلك من خالل احمل لهذا، و اهليئات الباحثني بعضهبا 

 ؛المؤيدة لفاعلية الحوافز الضريبية في تحفيز و توجيه االستثمار اآلراء: األول المطلب  -
 ؛اآلراء المعارضة لفاعلية الحوافز الضريبية في تحفيز و توجيه االستثمار :الثاني طلبالم -
  .مرجعية االختالف حول فاعلية الحوافز الضريبية في تحفيز و توجيه االستثمار: الثالث المطلب  -

  .المؤيدة لفاعلية الحوافز الضريبية في تحفيز و توجيه االستثمار اآلراء: األول المطلب
ن لسياسة التحفيز الضرييب هي املنافع املتعددة املتولدة عن استخدام ههذ  السياسة و املؤيد استند عليهأكثر ما إن    

 :نيالتالي ينمن خالل العنصر ما نتناوله و ذلك ، يف ذات الوقت عموميةزينة الاخلو ؤسسة ملل بالنسبة 
 ؛ يالمرتبطة بسياسة التحفيز الضريبمنافع المؤسسة :الفرع األول -

 .المرتبطة بسياسة التحفيز الضريبي الخزينة العموميةمنافع : الفرع الثاني -
 .الحوافز الضريبية بسياسة االقتصادية المرتبطة المؤسسةمنافع :الفرع األول

ة بنظر مؤييديها يف كوهنا وسيلة مهمة ملعاحل استثمارات املؤسسةتتمثل اآلثار االجيابية لسياسة التحفيز الضرييب على    
         العمل بعض املشكالت الضريبية بالنسبة للمؤسسة كظاهرة االزدواج الضرييب، كما أهنا وسيلة لزيادة احلافز على 

 .و االدخار، و التأثري املباشر على عائد االستثمار و كلفة متويله و مستوى تنافسيته
االزدواج الضرييب أحد العوامل الكاحبة لالستثمار بنوعيه  يعد: الحوافز الضريبية وسيلة لمعالجة ظاهرة االزدواج الضريبي.أوال

 اىل تثبيط توجههإاألمر الهذي قد يؤدي  ،ضافياإعبئأ ضريبيا  ؤسسةىل حتميل املإاحمللي و األجنيب على السواء، كونه يؤدي 
ققه حتجة النفع الهذي ههذ  الظاهرة  مبثابة حافز ضرييب لتشجيع االستثمار نتي جتنبالعمل على  عديُ لهذلك . االستثماري

  . داخلها ، و النفع الهذي حتققه الدولة نتيجة تزايد حجم االستثمارات احمللية و األجنبيةامن خالل زيادة أرباحه ؤسسةامل
 .و ختتلف أدوات مواجهة ههذ  الظاهرة حبسب شكل اإلزدواج فيما اذا كان حمليا أم دوليا

الناجم عن االزدواج االزدواج الضرييب الهذي تعاين منه املؤسسات ذلك  أبرز أوجه:أثر االزدواج الضريبي على المؤسسة -1
زدواج الاعن ذلك خضوع شركات األموال  تجاملعاملة الضريبية املختلفة بني شركات األموال و شركات األشخاص، حيث ين

وزعة على املسامهني مث خضوع األرباح امل ،رباح ههذ  الشركات للضريبة حتت تسمية الشركةأنتيجة خضوع  ،ضرييب واضح
 : ، من بينهاعنه العديد من اآلثار السلبية على االستثمار و االنتاج يتولدو ههذا ما  ،خرىأللضريبة مرة 

ىل إعادة توزيع املوارد إيؤدي  األمر الهذي قد :زيادة العبء الضريبي على شركات األموال بالمقارنة بشركات األشخاص -(أ
توجه اجلزء األكرب من املوارد االقتصادية حنو قطاع شركات  نتيجة ،الكفاءة االقتصاديةبني القطاعني بشكل ال يتسم ب

 ؛األشخاص
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فالعدالة الضريبية األفقية تقتضي معاملة املؤسسات اليت حتقق نفس القدر من  :المساس بمبدأ العدالة الضريبية -(ب
تفتقد  املعاملة الضريبية اليت ينجم عنها ما ، و هو األرباح معاملة ضريبية متماثلة بغض النظر عن طبيعتها القانونية

 ؛ازدواج ضرييب بالنسبة لشركات األموال
فرض ضرائب على شركات األموال بشكل إن  :و قرار االستثمار المساس بمبدأ حرية اختيار الهيكل التمويلي -(ج

 :ىلإمستقل عن املسامهني يؤدي 
ه منافع وجود ههذا النوع من الشركات، و يشجع الشركات املرتبطة تضيع معف ،الشركات عدم تشجيع ههذا النوع من  -

و ههذا ما يعترب  البعض تشوها كونه  .على حساب شركات األسهم( السندات) بأدوات التمويل عن طريق الديون
 ؛يؤثر على حرية اختيار اهليكل التمويلي للمؤسسة

اطرة نسبيا بغض النظر على نوعيتها و اثرها يؤثر على قرارات املؤسسة حبيث تتحيز لالستثمارات األقل خم -
 ؛ىل زيادة خماطر االفالس نتيجة تفضيل التمويل بالدينإاالقتصادي ما يشكل خسارة اقتصادية، كما قد تؤدي 

 ؛قد تدفع حلاالت هترب ضرييب لعوائد األسهم -
 1.القروضل بهي ليست يف صاحل املؤسسات الصغرية و املتوسطة املبتدئة اليت يتعسر عليها التموي -
 :طاق حدوثهنتبعا ل ليات جتنب االزدواج الضرييبآتنوعت  :آليات مواجهة االزدواج الضريبي -2
            مثل أسرتاليا و املكسيك فبعض الدول متنح خصما ضريبيا بشأن األرباح املوزعة :على المستوى المحلي -(أ

، يف الوقت الهذي تعفى األرباح املوزعة ففة مثل املانياضرائب مبعدالت خمختضع األرباح املوزعة لل و دوال و فرنسا،
و هناك من يقرتح لتفادي ههذا النوع من 2.من ضرائب الدخل الشخصي بصفة كلية يف بعض الدول كاليونان

  3.بتنييدماج الكلي أو اجلزئي للضر االزدواج اإل
 :يقوم على :دماج الكلياإل -(أ-أ

ملي األسهم لضرائب الدخل الشخصي على أساس املفهوم الشامل للدخل خضاع حاإلغاء ضريبة الشركات كلية و إ -
 ؛(ىل املكاسب الرأمسالية اليت تتحقق على قيمة السهمإضافة إأرباح الشركات ) 

فرض الضريبة على أرباح الشركات بنفس املعدالت اليت ختضع هلا دخول األشخاص الطبيعية مع إعفاء األرباح املوزعة  -
 .لية ألسهم الشركة من ضريبة الدخل الشخصيو املكاسب الرأمسا

 :األشكال التاليةههذا االدماج يأخهذ  :الجزئي دماجاإل -(أ-أ
 ؛مقابل دين ضريبة الدخل( اليت توزع كحصص أسهم) خصم جزء من أرباح الشركات  -
وزعة مبعدل يقل تطبيق نظام املعدل الضرييب املزدوج من خالل فرض ضريبة على األرباح الناجتة عن حصص األسهم امل -

 ؛عن الضريبة املفروضة عن األرباح احملتجزة
  .عليهمو ههذا يقلل دين ضريبة الدخل الشخصي  ،منح حاملي األسهم ائتمانا مبقدار ضرائب الشركات املدفوعة -

                                                           
1
 .715، ص مرجع سابقمنى محمود أدلبي،  

2
OECD , challenges for tax policy in OECD countries, OECD, economic outlook 69, june, 2001, p 175. 

3
 .259-250ص  ،مرجع سابق ،مىن حممود أدليب  



 .استثمارات المؤسسات الصغيرة و المتوسطةه يوجتو في تحفيز السياسة الضريبية دور :الفصل الثالث 

111 

 

نظرا  تتم مواجهته من خالل االتفاقيات الضريبية الدولية اهلادفة لتشجيع االستثمار: على المستوى الدولي -(ب
ىل  إمصلحة ههذ  األخرية قد تدفعها ف ،الدول املتقدمة املصدرة لرؤوس االموال و بني الدول الناميةللمصلحة املشرتكة 

 1:من بينهااستخدام حىت نظما أحادية اجلانب للحد من االزدواج الضرييب 
   الكلي من الضريبة يف دولة املستفيد يراد اخلارجي لرأس املال باإلعفاء يتمتع اإل ،تبعا هلهذا النظام: عفاءاإل ظامن -(أ-ب

نظام كههذا يشجع على تدفق االستثمارات االجنبية خاصة يف  إن .و خيضع للضريبة يف الدولة اليت حتقق فيها فقط
و سويسرا من   كندا  و هولندا تعدو . حالة توفر املنا  االستثماري املالئم يف الدول الراغبة يف استقبال تلك االموال

يعا األكثر تشج نظامههذا العترب ي و 2،يت طبقت ههذا النظام هبدف تشجيع انتقال االستثمارات االجنبيةالدول ال
 .االستثمارات االجنبيةلتدفق 

ثلة لإليرادات تٌعامل االيرادات اخلارجية مبقتضى ههذا النظام معاملة ضريبية مما: نظام خصم الضريبة األجنبية -(ب-ب
رباح ومن مث تضاف األ ،لضريبة االجنبية املدفوعة يف اخلارج من االيراد احملقق يف اخلارجخصم ا مع ،احملققة يف الداخل

رباح احملققة يف الداخل و معاملة الضريبة املدفوعة يف اخلارج كعبء قابل للخصم من الوعاء احملققة يف اخلارج على األ
ألنه يضمن جتنبا جزئيا فقط  ،ثمارات االجنبيةو يعد ههذا النظام أقل تشجيعا لتدفق االست. الضرييب يف البلد االم

 3؛السويدو أخهذت هبهذا النظام كل من ايرلندا، النرويج، قد و  .لالزدواج الضرييب
شأن يرادات احملققة يف اخلارج للضريبة شأهنا خضاع اإلإيتم يف ظل ههذا النظام :  جنبيةنظام دين الضريبة األ -(ج-ب

مجايل للضريبة املستحقةـ، و من خيصم مقدار الضريبة املدفوعة يف اخلارج من املبلغ اإل مث ،يرادات احملققة يف الداخلاإل
ن كان ههذا النظام يعمل على إو . لدى خزينة البلد األم ؤسسةمث تعامل الضريبة املدفوعة يف اخلارج مبثابة دين للم

       جنبية باملقارنة مبعدل الضريبة رتفاع معدل الضريبة األإن االمر يتوقف على مدى إتاليف االزدواج جزئيا، ف
 ؛الشروط اليت توضع للسماح خبصم الضريبة األجنبية من حصيلة الضريبة احمللية و ،احمللية

ىل سعر ضرييب مميز إيف البلد األم حبسب ههذا النظام جنبية يرادات األختضع اإل  :نظام السعر الضريبي المخفف -(د-ب
 .على الربح احملقق يف الداخليقل عن السعر الضرييب املطبق 

  يف  ن كانت تتميز مبحلية أنشطتها لعدم قدرهتا على تدويلهاإأن املؤسسات الصغرية و املتوسطة  و إىل نشري    
 عند اعتمادال سيما  ،ىل البلد الهذي تنشط فيه يعترب عامل مهم لرتقية أنشطتهاإن تدفق االستثمارات االجنبية إ، فالغالب
من خالل االشغال من الباطن أو  ى املؤسسات الصغرية و املتوسطةرات اليت تتميز عادة بكرب حجمها علاالستثماتلك 
ىل تنمية إ ادفةمر الهذي يقتضي من التشريعات الضريبية اهلاأل.املواد الوسيطة اليت حتتاجها يف أنشطتهاب تزويدهايف 

املنا   هتيئةن ذلك يساعد على أل ،الضرييب بنوعيهاالستثمارات الصغرية و املتوسطة  العمل على جتنب االزدواج 

                                                           
1
  .79-77، ص 7990السيد عبد المولى، المعاملة الضريبية لالستثمارات األجنبية، دار النهضة العربية،  

 .711ص  ،7007دور السياسة الضريبية في تشجيع االستثمارات األجنبية، مرجع سابق،  بد المقصود،نزيه ع -
2 OCED. Mesures fiscales pour encourager les investissements privés dans les pays en voie de développement  , paris   7974 , . P 16. 

 .715ص  ،دور السياسة الضريبية في تشجيع االستثمارات األجنبية، مرجع سابق بد المقصود،نزيه ع - 
3 OCED. Mesures fiscales pour encourager les investissements privés dans les pays en voie de développement  , op-cit P 16. 
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ىل أن منع االزدواج الضرييب الدويل هو يف صاحل إاالستثماري املالئم هلهذا النوع من املؤسسات، و ال جيب النظر 
 .االستثمارات الكبرية احلجم فقط كوهنا املعين األول باالستثمار األجنيب

ن التخفيض يف املعدالت أرغم أن االجتا  السائد هو : الحافز على العمل و االدخارزيادة الحوافز الضريبية وسيلة ل.ثانيا
راء تتبىن هناك بعض اآلغري أن  ،يف منو االقتصادلإلسهام  و االستثمار افز على االدخار احلمبثابة  يعد الضريبية

دية و أثر اخنفاض الضرائب بسبب تفرقتها بني أثر اخنفاض معدالت الضرائب احل ههذا االجتا  ختالفوجوهات نظر 
 :2ذا كان خاصا أو عاما  من جهة اخرىما إو طبيعة االدخار  ،من جهة 1املتوسطة

الدراسات بعض  غري أنزيد من احلافز على العمل و االدخار، يختفيض معدالت الضرائب سإىل أن البعض  ذهب -1
للنشاط االقتصادي املستقبلي كوهنا ستعمل على  ىل تواضع أثر اخنفاض املعدالت الضريبية احلدية بالنسبةإانتهت 

 ؛ختفيض االدخار الوطين، و بالتايل فإن معدالت ادخار حكومية مرتفعة ستؤدي ملعدل استثمار مرتفع
فيما بعد ستثبط إال أهنا  .البعض أن التخفيضات الضريبية قد تزيد االدخار اخلاص و حتفز على العمل ينما رأى -2

فض العاملون عملهم  ن خيُ أألنه من احملتمل  ،تاجية نتيجة تزايد عائد ما بعد فرض الضريبةنالعمل و ستخفض اإل
 3؛كوهنم سيحققون نفس الدخل بطاقة عمل اقل

بالتايل بني اآلثار  و 4،املعدالت الضريبية احلدية و املتوسطة يعارض البعض الرأي السابق كونه خيلط بني مفهوم -3
فال ميكن القول أن  .بداع و املخاطرةالبعيد اليت تشمل زيادة العمل و االستثمار و اإلاآلنية و اآلثار على املدى 

ألن املمولني لن يتلقوا  قلأتع بوقت الفراغ و العمل بشكل األفراد سيستخدمون التخفيضات الضريبية احلدية للتم
قل ما دامت املعدالت املتوسطة أل مباشرة، حىت يقال أهنم سيعملون بشك( ما بعد دفع الضريبة )الزيادة يف الدخل 

فالنظام  ،ضايف هو زيادة العمل و االنتاجو الطريقة الوحيدة عندئهذ للحصول على الدخل اإل .للضريبة على حاهلا
 .ضايف البد أنه يعاقب أيضا زيادة االنتاج و النمو االقتصاديالضرييب الهذي يعاقب الدخل اإل

تكتسي دراسة جدوى املشروعات االستثمارية : جدوى المشروعات االستثمارية على دراسةالضريبية الحوافز  أثر.ثالثا
من  ؤسسةامل وضع تصور مستقبلي للمشروع ميكنبسمح ت فهي ،و الدولة على السواء ؤسسةأمهية كربى بالنسبة للم

رتداد رأس املال املستثمر معرفة قدرة املشروع على حتقيق الربح املتوقع، معدل الفائدة على األموال املستثمرة، و فرتة اس
و تعد الضريبة من  .أما بالنسبة للدولة فهي ضرورية لتحديد أولويات املشروعات و مدى سالمتها .يف املشروع

، و يتم على قرار االستثمار من مثالعوامل احلامسة يف ههذ  الدراسة كوهنا تؤثر بشكل مباشر على تقييم املشروعات و 
 :ههذا التأثري من خالل

أمام تعدد أساليب تقييم املشروعات االستثمارية من طريقة فرتة : الحوافز الضريبية على التدفقات النقدية أثر  -1
االسرتداد، طريقة متوسط العائد على االستثمار، طريقة صايف القيمة احلالية للتدفقات النقدية، و طريقة دليل 

                                                           
1
 .معدل الضريبة المتوسط هو نسبة الضريبة الى اجمالي الدخل، أما معدل الضريبة الحدي فهو نسبة الضريبة على الدخل االضافي 
2
 .791-719، ص مرجع سابقمنى محمود أدلبي،   

3
 Orszag  petre, Marginal tax rate reduction and the Economy- what would be the long-term effects of the bush tax cut, 

center on budget and policy priorities. See www.cbpp.org/3-15-oltax.pdf.washington.   
4 Reynolds Alan, Marginal tax rates, the concise encyclopedia of economics the library of economics and liberty, p 1. 

http://www.cbpp.org/3-15-oltax.pdf.washington.نقلا
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   ملؤثرة على دراسة جدوى املشروعات و من مث املفاضلة تبقى الضريبة على األرباح من العوامل الرئيسية ا1،الرحبية
 :و يأخهذ ههذا األثر اجتاهني مها ،بينها

 ؛حيث متثل الضريبة عامل انقاص للتدفقات مبقدار تلك الضريبة ،تأثريها على التدفقات النقدية الداخلة و اخلارجة -(أ
املستخدمة عند حتديد الوعاء الضرييب، حيث يتوقف  تأثريها على توقيت التدفقات النقدية حبسب طريقة االهتالك -(ب

 .سمح خبصمه من وعاء الضريبة طبقا للقانونمقدار الضريبة على قيمة قسط االهتالك الهذي يُ 
 يفثر خبصم الضريبة منها، و كثريا ما يكون الفرق أن التدفقات النقدية املتوقعة من املشروعات قبل الضريبة كثريا ما تتإ  

ا يكون سببا يف رفض مشروعات استثمارية كانت م ،د خصم الضريبة أقل من الفرق قبل خصم الضريبةالتدفقات بع
 2.تعترب مقبولة قبل خصم الضريبة

يقصد باملعدل الضرييب الفعلي ذلك املعدل الهذي يقيس األثر الكلي :  أثر الحوافز على المعدل الفعلي للضريبة -2
  3.ؤسسةلتزام الكامل من قبل املاجلديد يف حالة اإل للنظام الضرييب على املشروع االستثماري

         يف الضرائب املباشرة  تتمثلجوانب عديدة للنظام الضرييب ىل املعدل األمسي إضافة إلهذلك فهو يشمل   
 متكن من دارة الضريبية، أسس املعاجلة الضريبية، و غريها من العوامل األخرى اليتعفاءات الضريبية، كفاءة اإلاألخرى، اإل

مؤشر خمتصر لكل األعباء الضريبية " لهذلك هناك من عرفه على أنه  .املؤسسةالوقوف على األثر احلقيقي للضريبة على 
  .4."معنيات اجلديدة يف منا  اقتصادي النظام الضرييب على االستثمار قبل املفروضة من 

 عندالصواب خاصة  هجيانبتفاع املعدالت الضريبية قد ر إكمؤشر للحكم على اخنفاض أو   االمسين اعتماد املعدل إف الهذ  
منا تساهم إو  ،أمهية احلوافز الضريبية ال تكمن يف ختفيض املعدل االمسي للضريبة فقط ما يعين أن ،املقارنات بني الدول

عفاء من الل اإلو بالتايل تساهم يف ختفيض املعدل الفعلي للضريبة من خ ؛يف ختفيض خماطر االستثمارات و زيادة رحبيتها
 .الضرائب املباشرة أو الضرائب غري املباشرة أو من خالل األدوات األخرى للتحفيز الضرييب

على احلصول  ؤسسةيتوقف قرار االستثمار بشكل كبري على قدرة امل :و كلفتها المؤسساتالتأثير على طريقة تمويل .رابعا
كلفتها  فيض  و خت تلعب الضريبة دورا حامسا يف املفاضلة بينها  حيث ،على رؤوس األموال الالزمة من املصادر املختلفة

 :5يف اآليت كما هو موضح
 :تؤثر احلوافز الضريبية بشكل كبري على خمتلف مصادر التمويل الهذايت: (الذاتي)التمويل الداخلي  -1
مثلة يف األرباح غري املوزعة يتم عن طريق رؤوس األموال املتولدة عن أنشطة املؤسسة و املت: يلمصادر التمويل الداخ -(ا

الضريبية دورا مهما  احلوافزتلعب املعدالت و و .لهذلك هي ال متثل تدفقات نقدية خارجية ،و املؤونات و االهتالكات
تأثري على قرارات ال و من مث  ،عناصر  التمويل نتيجة الوفر الضرييب املرتتب عنههذا يف توفري القدر الكاف من 

                                                           
1
 .77، ص 7000مدخل تحليلي مقارن ، الدار الجامعية، االسكندرية،  –سعيد عبد العزيز عثمان، النظم الضريبية  -: راجع 
2
 .795، ص  مرجع سابقمنى محمود أدلبي،   

3
ل الفعلي للضريبة على رأس المال و القرارات االستثمارية في مصر، مجلة المال و االقتصاد، السنة األولى، العدد الثاني، سمية فوزي، أمل رفعت، المعد 

 . 7007أوت 
4
 Mintz jack M & chen Dunjie & Zorotheos Evangelia, taxing issues with privatization, Achecklist, polisy research 

working paper N ( 2384 ), World Bank, May 2000, p 36.  
5
 . 19، ص 7914ب الجامعية، بيروت، عبد العزيز فهمي هيكل، أساليب تقييم االستثمارات، دار الرات  
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 ارأمسالية بدال من أرباح حمققني بهذلك أرباحا ،عوضا عن توزيعها أرباحهمعادة استثمار إ ىلإدفعهم باملسامهني 
 .موزعة

املؤسسة من  حصةالسياسة الضريبية يف زيادة  تساهمميكن أن  :دور الحوافز الضريبية في تعزيز التمويل الذاتي -(ب
 :1التمويل الهذايت من خالل العناصر التالية

ــــتم ذلــــك  :سععععة مععععن األربععععاح غيععععر الموزعععععة بعععععد اقتطععععاع الضععععريبةرفععععع نصععععيب المؤس -(أ-ب               اإلعفــــاءات عــــن طريــــقي
  2؛معقولةضريبية  عدالتمل أو إخضاعها الضريبية املمنوحة فيما خيص الضريبة على املداخيل و األرباح و التخفيضات

علــى قابليــة خصــم أقســاط االهــتالك مــن  تــوفر احلجــم املالئــم مــن هــهذ  املــوارد للمؤسســةيتوقــف : االهتالكععات -(ب-ب
باســـرتجاع قيمـــة يســـمح نظـــام االهـــتالك املتنـــاقص ف ،أنظمـــة االهـــتالك الـــيت يتبناهـــا النظـــام الضـــرييب نتيجـــة االســـتغالل و

ملواجهـة االخـتالالت الـيت قـد تتعـرض هلـا  هلـا املـوارد الالزمـة للمؤسسـةيـوفر  و ،االستثمار بوترية أسرع من النظام اخلطي
    ؛نتيجة خضوعها لضريبة أقل ية نشاطهايف بدا

نتيجــة  ،القــروض الســيماهــهذا املصــدر علــى غــري  مــن مصــادر التمويــل األخــرى رغــم تفضــيل  :حععدود التمويععل الععذاتي -(ج 
 يفعمليــة إعــادة اســتثمار مــوارد   غــري أن ،لعــدم ارتباطــه بأعبــاء ماليــة أو مــورد دون تكلفــة مصــدر متويــل جمــاين  اعتبــار 

وعليــه تتمثــل كلفــة . مــن فــرص التوظيــف يف الســوق املــايل أو يف اســتثمارات بديلــة أخــرى مينعهــا اذاهتــ سســةنشــاط املؤ 
     خــر آمكانيــة توظيفهــا يف مشــروع اســتثماري إاملتمثلــة يف العائــد النــاتج عــن   3التمويــل الــهذايت يف كلفــة الفــرص الضــائعة

جيــب أن تؤخــهذ و كــل هــهذ  االعتبــارات  .أو جــزء منــه علــى األقــلبالتــايل التضــحية هبــهذا العائــد  و ،أو ايــداعها يف البنــوك
يف عــن  مصــادر التمويــل األخــرى متميــزا التمويــل الــهذايت مــع ذلــك يبقــى  لكــن، عنــد أخــهذ قــرار االســتثماربعــني االعتبــار 

ق مـــن الضــريبة نتيجــة  ختفيضـــها مــن األوعيـــة الضــريبية قبــل خضـــوعها للضــريبة، ويتولــد عـــن ذلــك حتقيـــ همكوناتــ إعفــاء
 4.املؤسسة لوفرات ضريبية تقلل من كلفة متويلها

 :القروضللتمويل عن طريق اختيار املؤسسة  من حمدداتالسياسة الضريبية تعترب :التمويل عن طريق االقتراض -2
مع ستثمارات االىل الغري للحصول على األموال الالزمة لتمويل إيتم عن طريق اللجوء : مصادر التمويل باالقتراض -(ا

 هاىين احلصول علإلهذلك ف ،استحقاقها أجلىل الفوائد املرتتبة عنها عند حلول إ باإلضافةىل املقِرض إد بردها التعه
 ؛بسدادها يف أجلها اذا كانت تسمح هلإفيما  املالية اوضعيتهو على  ؤسسةاملاستثمارات يتوقف على طبيعة 

  د الفوائد املرتتبة عن القروض جزءا من تكاليف تع :المزايا الضريبية المرتبطة بالتمويل عن طريق القروض -(ب
 يقلليقلص ههذا األخري و ما ، صمها عند حتديد الوعاء الضرييبو غالبا ما تسمح التشريعات الضريبية خب ،املؤسسة

 :املزايا التالية ؤسسةمحيقق لل كما ،من حجم الضريبة
 ؛ققه من وفر ضرييبحيكلفة أقل نتيجة مابالتمويل  -
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4
 .571، ص 7991اإلسكندرية، المكتب العربي الحديث، ، لمالية المعاصرةاإلدارة اعبد الغفار حنفي،   
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 ؛دل الفائدة تبعا لتغري مستوى األرباحعدم تغري مع -
 1؛اخنفاض تكاليف التعاقد و السندات مقارنة بتكاليف إصدار األسهم بنوعيها -
حيــث أن فوائــد القــروض مــن األعبــاء  و ،قــرضللمُ  ؤسســةامل دفعــهتتتمثــل كلفــة الــديون يف املعــدل الفعلــي للفائــدة الــهذي   

مــا جيعــل الــديون تســتفيد مــن 2؛ضــرييب قــق مــن وراء ذلــك وفــرحت ؤسســةامل فــإن ،القابلــة للتخفــيض عنــد حتديــد وعــاء الضــريبة
 :يتم حساب كلفة الديون بإدخال العامل الضرييب كما يلي  و3.امتياز ضرييب حيث تصبح كلفتها أقل

  
 

ري أن غ4،معدل الفائدة الفعلي يتمثل يف معدل الفائدة قبل الضريبة مطروحا منه الوفرات الضريبية يصبح من مث  و   
  .ألرباح ؤسسةحتقيق ههذ  الوفرات مرتبط بتحقيق امل

جيب أن حتت تأثري املزايا الضريبية   عن طريق االستدانةإىل التمويل  ؤسسةن جلوء املإ  :حدود التمويل باالقتراض -(ج
  :امن بينه اليت و5غطي املخاطر املرتتبة عن الديونيال  الضرييبر صبح فيه الوفييتوقف عند احلد الهذي 

 ؛عن الوفاء بتسديد القروض يف مواعيدها احملددة اإىل خطر اإلفالس يف حالة عجزه ؤسسةتعرض امل -
خبالف األسهم اليت  ،االعتماد على القروض يتطلب توفري قدر كاف من السيولة للوفاء بالدين يف تاريخ استحقاقه -

 ؛ليس هلا تاريخ استحقاق
 .منها ال سيما الصغرية و املتوسطة سساتؤ القروض طويلة األجل غري متاحة جلميع امل -
 .مؤسسةالقروض كمصدر متويل للعتماد االعامل الضرييب من العوامل املؤثرة على قرار  كل ما سبق يؤكد أنإن   

ثرا أأكثر مصادر التمويل ت  تباط حجم عائد السهم باملعدالت الضريبية  جيعلهإن ار  :األسهمالتمويل عن طريق -3
 :الضريبية بتدابري السياسة

 ؛مستقيالتحققها سيتم من خالل اصدار أسهم مقابل نصيب من األرباح اليت  :مصدر التمويل باألسهم -(أ
الشركة قبل توزيعها  تدفعهاضريبة األرباح اليت لالعائد  إن خضوع :ة على التمويل باألسهميالضريب الحوافزأثر  -(ب

، قد يقلل من جاذبية ههذا النوع ى نصيبهول حامل السهم علللضريبة عند حصإىل خضوعه إضافة   ،حلصص األرباح
 ؛ؤسساتضعاف ههذا الشكل من التمويل بالنسبة للمإ من مثو  ،بالنسبة للجمهور اتمن االستثمار 

 :ههذا املصدر من خاللحنو ؤسسة ميكن  للسياسة الضريبية توجيه امل:الضريبية في تشجيع التمويل باألسهم حوافزدور ال-(ج
  ؛حيث تتحول األرباح غري املوزعة فيما بعد إىل مصدر للتمويل الهذايت ،ا بتوزيع األرباح على املسامهنيهعدم إلزام -
 .جتنبا لالزدواج الضرييب االقتصادي عند توزيعها على املسامهنيمرة أخرى للضريبة  األرباح عدم إخضاع -
 : اليت ميكن أن حتقق هلا العديد من املزايا الضريبية هو من البدائل التمويلية املتاحة للمؤسسات و :يجاريالتمويل اإل -4

                                                           
1
 <.477منير إبراهيم هندي، مرجع سابق، ص   
2
 .114، ، ص 7000اإلسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة،  ،رسمية قرياقص، أساسيات االستثمار والتمويلعبد الغفار حنفي،  

3 DENIS BABUSIAUX, Décision D’investissement Et Calcul Economique Dans L’entreprise, Paris : économica, 1992, P.380. 
4
 .114مرجع سابق، ص  ،رسمية قرياقص، أساسيات االستثمار والتمويلعبد الغفار حنفي،   

5
 PIERRE ANDRE DUFIGOUR, introduction a la finance d’entreprise, Paris :DUNOD, 1980, P16. 

 (معدل الضريبة -7)معدل الفائدة = كلفة الديون    
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من مالكه األصلي مقابل دفع قيمة االجيار االستثماري يتم عن طريق جلوء املؤسسة إىل استئجار األصل  :مصدره -(أ
 ؛ألصلل هابدال من شرائه، و قد ينتهي بتملك

 :املزايا الضريبيةالعديد من  للمؤسسة ويليههذا األسلوب التم حيقق:يجاريالمزايا الضريبية للتمويل اإل -(ب
وبالتايل التقليل  ،معاملة التشريعات الضريبية ملبالغ اإلجيار كأعباء استغالل قابلة للخصم عند حتديد الوعاء الضرييب -

 ؛من حجم الضريبة
صل بتكاليف اإلجيار متول حيازة األفهي  ،ضرييب من ناحيتني  وفرعند انتهاء االستئجار حبيازة األصل حتقق املؤسسة  -

حتقق وفرات ضريبية عن طريق اهتالك األصل ، و عاملتها كأعباء قابلة للتخفيضملختفيض الوعاء الضرييب  فضال عن
     .1 يف حالة ما إذا كانت مدة اإلجيار أقل من العمر اإلنتاجي لألصل أو يف حالة جتديد  بعد حيازته

ار للتخفيض عند حتديد األوعية الضريبية يف التقليل من القيمة الفعلية لإلجيار قيمة االجيختفيض قابلية و من مث تساهم   
 .  من كلفة التمويل لالتقليو من مث  ؛لتمليكبا ئهنتهاإمن مثن الشراء يف حال  افضال على اعتبارها جزء ،املدفوع
حتسني تنافسية املسامهة يف ريبية ميكن للحوافز الض: لمؤسسة االقتصاديةاعلى تنافسية الضريبية أثر الحوافز .خامسا

 :املؤسسة عن طريق
   متثل التكاليف كل النفقات املادية و املعنوية ذات القيمة االقتصادية اليت تبهذل :التكاليف تخفيضالمساهمة في  -1

 2.ا عنهاأو اخلدمة املؤداة كمقابل لتلك النفقات أو تعويض لى إيراد يرتبط باإلنتاج احملققأو تدفع يف سبيل احلصول ع
 :بصورة مباشرة أو بصورة غري مباشرةالتكاليف  فيضالسياسة الضريبية يف ختقد يكون تأثري  و    

       و مــــن مث املســــامهة  ،التكــــاليف فــــيضختدورا هامــــا يف الــــيت تــــؤدي احلــــوافز الضــــريبية  يــــتم مــــن خـــالل: التععععأثير المباشععععر -(أ
 :من خالل  ؤسساتحتقيق التنافسية للميف 

          ختفيض من ب عن التحفيزات االضريبية و املعدالت الضريبية احملددة على أسس علمية و موضوعية يرتتما  -
  ؛كون الضريبة متثل جزءا من كلفة املنتجبطريقة مباشرة  يف  التكاليف 

     اجلمركية  اجلمركية املدروس حلماية املنتج  احمللي أو إعفاء مدخالت االنتاج من الرسوماحلماية  استخدام أسلوب -
 .تؤدي كل ههذ  التدابري اىل تقليل كلفة املنتج احمللي و من مث رفع درجة تنافسيتهحيث  و الضرائب غري املباشرة،

مـن األوعيـة  تخفـيض التكـاليفلسـماح بالـيت تضـعها التشـريعات لشـروط ال و ضـوابطيتم عـرب ال: التأثير غير المباشر -(ب
غــري أن هــهذا الســلوك ينطــوي ، خيمها قصــد ختفيــف العــبء الضــرييب علــى أرباحهــااول تضــحتــ قــد ؤسســاتامل، فالضــريبية

                                                           
1
 .707ق، دور السياسة الجبائية في تأهيل المؤسسة االقتصادية، مرجع سابق، ص الحواس زوا 
2
 .91، ص 7991 ،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ، أحمد طرطار، الترشيد االقتصادي للطاقات اإلنتاجية في المؤسسة 
وبغىض . أخىر  غيىر مباشىرة و هنىاك مىن يميىز بىين التكىاليف الثابتىة و التكىاليف المتغيىرة لقد تعددت التصنيفات الخاصة بالتكاليف، فهناك من يصنفها إلىى تكىاليف مباشىرة و -

الل الطاقة اإلنتاجية أي تحقيق أكبر النظر عن هذه التصنيفات تسعى المؤسسة دائما إلى الضغط على تكاليفها وتدنئتها إلى أقل ما يمكن، ويدخل هذا السعي في إطار ترشيد استغ

عناصر اإلنتاج المتاحة أو  قل قدر من التكاليف لالرتباط الوثيق لذلك بالكفاءة االقتصادية و الفعالية، ألن عملية الترشيد تعبر عن تحقيق زيادة في اإلنتاج بنفسقدر من العوائد بأ

 .مراقبة شروط االستغالل و منتجةتقويم الحاجات ال و الهدف من محاولة التحكم في التكاليف ليس التقليل من النفقات فحسب بل يشمل أيضا. بأقل منها

والضريبة تعتبر عنصىر مىن . توزيعيرتبط تقويم المنتجات و المبيعات بمفهوم سعر التكلفة، باعتباره محصلة لتكاليف متعددة مواكبة ألنشطة و وظائف الشراء، اإلنتاج، و الو  

تدابير لتخفيف العبء الضريبي على المؤسسة تساهم في تدنئىة تكاليفهىا، و مىن ثىم تمكينهىا مىن تحقيىق  عناصر تكلفة المنتج، لذلك فإن ما تقره السياسة الضريبية من امتيازات و

 . سعر تنافسي قد تفرضه عليها منافسة المؤسسات المتواجدة في السوق؛ و من  ثم تنشيط مبيعاتها
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على العديد من املخـاطر فهـو مصـدر مـن مصـادر اخلطـر الضـرييب ملخالفتـه التشـريعات الضـريبية، لـهذلك فـإن القيـود الـيت 
ؤسسـة باشـرة بنشـاط املالنفقات املرتبطة م يف حلصرهاتضعها التشريعات الضريبية خبصوص التكاليف القابلة للتخفيض  

يـدعم قـدرهتا  دفعها إىل العمل على ترشيد تكاليفها بدال من تضخيمها، وههذا ما جينبها املخاطر الضـريبية ويقد  ،فقط
 ؤسسـاتيف ختفيض تكـاليف املالتشريعات الضريبية  إلسهامميكن اعتبار تلك القيود كأداة غري مباشرة  لهذلك.التنافسية

 .هو احلد من التهرب الضرييب اقرارهامن  هدف التشريعات الضريبيةو إن كان ، تنافسيحتقيق سعر متكينها من و 
ميكن للسياسة  :االنفتاح على األسواق الخارجية االقتصادية و جمعاتوتكوين الت التوسع علىالمؤسسة مساعدة  -2

األداء التنافسي للمؤسسة من تفعيل النظام الضرييب املسامهة يف حتسني  ومنح احلوافز الضريبية الضريبية عن طريق 
 :جوانب أخرى منها 

 ألنـه ،ؤسسـاتمـن األهـداف األساسـية للمتوسع من حيث احلجم  أو تقنيات اإلنتاج اليعد : مساعدة على التوسعال -(أ
 :ذلك من خالليف حتقيق مهم للسياسة الضريبية دور  و .يف السوق نافسةملا لقدرهتا علىالعوامل الداعمة من 

ة لالسـتثمار الـهذي مت التنـازل يتمثل فائض القيمة فيمـا زاد  عـن القيمـة األصـلي:  لفوائض القيمةالضريبية عاملة الم -(ب-أ
 توســـعإمكانيـــة  مـــن  حيـــد وخضـــوعه للضـــريبة يقلـــص حجمـــه  ، وؤسســـةيعتـــرب مصـــدرا لتمويـــل اســـتثمارات امل و ،عنـــه

تعتمــد علــى  ،هلــهذا الفــائضمعاملــة ضــريبية خاصــة قــر التشــريعات الضــريبية ت ميكــن أن و جتنبــا حلــدوث ذلــك  .املؤسســة
  1.من الضريبة عفاء الكلياإلالتخفيف و التبسيط أو 

يعــد جتنــب هــهذا النــوع مــن الضــرائب مــن التــدابري الــيت تزيــد مــن قــدرة : تجنععب الضععريبة المتتابعععة علععى رقععم األعمععال-(ب-أ
املتتابعــة علــى رقــم األعمــال هــي ضــريبة تراكميــة يرتتــب املنتجــات احملليــة علــى منافســة املنتجــات املســتوردة، ألن الضــريبة 

البديلـة للـواردات عـن  ليـةاخنفاض قـدرة املنتجـات احمل يتولد عن ذلك و ،عنها خضوع املنتج للضريبة يف أكثر من مرحلة
 نيبــ خــتالل هيكــل إنتــاج وتوزيــع اخلــدماتإ، 2منافســة الــواردات يف األســواق احملليــة نتيجــة حتملهــا لعــبء ضــرييب أكــرب

عــبء ضــرييب أقــل مقارنــة  إذ تتحمــل ،اإلنتاجيــة املتكاملــة الــيت تــنجح يف تقصــري خطــوط إنتاجهــا وتوزيعهــا ؤسســاتامل
إضعاف القدرة التنافسية للصادرات الوطنيـة يف األسـواق اخلارجيـة لتحملهـا و  ،3اليت تفشل يف حتقيق ذلك ؤسساتبامل

  4.عبء ضرييب أكرب
و يـدعم قـدرهتا التنافسـية حمليـا  ،احمللية مبنأى عـن املخـاطر السـابقةؤسسات جيعل امل اكميةالرت  الضرائبلهذلك فإن جتنب    

اآلثـار اإلجيابيـة علـى هيكـل اإلنتـاج و التوزيـع مـن عديـد البالضريبة على القيمـة املضـافة  ايرتتب على استبداهلو 5.و خارجيا
 :منها ،من مزايا املضافة مةبسبب ما تتميز به الضريبة على القي ،و كفاءة استخدام املوارد

 ؛حبسب ما تساهم به كل مرحلة يف القيمة الكلية للسلعة العبء الضرييب على خمتلف املراحلتوزيع  -
                                                           

1
 BERNARD VINAY, op-cit, P.156. 

2
لمحلية البديلة للواردات؛انخفاض مبيعات و أرباح المؤسسات اإلنتاجية المحلية؛زيادة الطلب علىى المنتجىات انخفاض الطلب على المنتجات ا:ويؤدي ذلك إلى  

 .إلى زيادة عجز ميزان المدفوعات األجنبية و ارتفاع حجم و قيمة الواردات، األمر الذي يؤدي
3

لمؤسسىات غيىر المتكاملىة؛انخفاض أربىاح المؤسسىات غيىر المتكاملىة، و قىد انخفاض العبء الضريبي بالنسبة للمؤسسات المتكاملىة و ارتفاعىه ل:ينجم عن ذلك

 ؛ينتهي بها األمر للخروج من السوق؛خلق البيئة المالئمة لتكوين القو  االحتكارية في مجال اإلنتاج و التوزيع، و من ثم ارتفاع األسعار
4
 .711-717حامد عبد المجيد دراز، سعيد عثمان، مرجع سابق،ص  
5
 .757زواق، دور السياسة الجبائية في تأهيل المؤسسة االقتصادية، مرجع سابق، ص الحواس 
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 1؛املتكاملة وغريها ؤسساتبني امل العدم متييزه ،التوزيع و القيمة املضافة على هيكل اإلنتاجعلى  لضريبةحيادية ا -
حيــافظ علـى املركــز التنافسـي للمنتجــات املصــدرة  و ســرتجاع الضـرييب يــدعمعلـى اإل اعتمـاد الضــريبة علـى القيمــة املضــافة -

و هنــاك مــن .علــى منافســة املنتجــات األجنبيــة يف األســواق احملليــة ليــةو يرفــع قــدرة املنتجــات احمل ،إىل األســواق اخلارجيــة
 2.ا ألسعار املنتجات املصدرةيعد ختفيضا مسترت  هاسرتجاعالسماح باعند اعترب أن الضريبة على القيمة املضافة 

الصــغرية و املتوســطة  ؤسســاتو تعـد امل3،للمؤسسـة مجلــة مــن املكاســبهـهذ  املزايــا للضــريبة علـى القيمــة املضــافة حتقــق إن   
نظرا لضعف قدرهتا على منافسة املؤسسات الكبرية احمللية من جهة، و املنتجـات الـواردة مـن  ،األحوج ملثل ههذ  االمتيازات

  ؛خلارجية من جهة أخرىاألسواق ا
ختفيـف  يفاحملليـة  ؤسسـاتالضريبية  املمنوحة لصاحل امل وافزاحل تساهم: تقليل مخاطر االنفتاح على األسواق الخارجية -(ب

املخــاطر  يقلــل مــن جهــة، و ن منتجاهتــا مــن حتقيــق ســعر تنافســي يف األســواق اخلارجيــةكــميمــا  ؛العــبء الضــرييب عليهــا
 .4ت املؤسسات األجنبية إىل األسواق احملليةالنامجة عن تدفق منتجا

لمخـاطر الـيت تتعـرض هلـا املؤسسـة احملليـة ل تقلـيالغـري أنـه  ،حتقيق ههذ  األهداف مـن خـالل الضـرائب علـى الـواردات ميكن 
 :ية اإلجراءات الضريبية املتخهذة يف ههذا اإلطار مع احلاالت التال تكييفيتوجب  ،ة انفتاحها على األسواق اخلارجيةنتيج
إذا كانـــت املنتجـــات املســـتوردة متثـــل مـــواد أوليـــة أو منتجـــات وســـيطة تســـتخدم  : وليعععة األمنتجعععات ال  اسعععتيراد -(ا-ب

كمدخالت إنتاجية للمؤسسات احمللية، فإن إخضاعها للضرائب أو زيادة املعدالت الضـريبية عليهـا البـد أن يـتم حسـب 
 :وضعية جهاز اإلنتاج احمللي

يف هــهذ  احلالــة : محلععي عععاجز عععن تععوفير البععديل للععواردات مععن المععواد الخععام و المنتجععات الوسععيطةال يجهععاز اإلنتععاجال -
واق ــــــتلزمات اإلنتـاج يف األســـــار مســــــــــارتفـاع أسع دالت الضـريبية علـى الـواردات إىلـــــــالضرائب أو زيادة املع فرض يؤدي 
 .5 احمللية املرتبطة هبهذ  املنتجات ارتفاع تكاليف اإلنتاج يف املؤسساتو ، احمللية

اجلـزء األكـرب  يـنعكس -يف اجتـا  املنـتج األجنـيب -إىل اخللـف  الضـرييبعدم قدرة املستورد الوطين علـى نقـل العـبء و ل    
اخنفـاض حجـم اسـتثمار املؤسسـات احملليـة الـيت تسـاهم يف ، و من العبء الضرييب يف صورة ارتفاع أسعار املنتجـات النهائيـة

قـدرهتا  يضـعفو  يرفـع تكـاليف املنتجـات البديلـةإذا ئب فـرض الضـراف. تاج بدائل الـواردات أو منتجـات هبـدف التصـديرإن
إعفـاء الـواردات مــن  ينبغـيعنـد تواجــد اجلهـاز اإلنتـاجي احمللـي يف وضـع كهــهذا،  نـهمــا يعـين أ ،حمليـا و خارجيـا علـى املنافسـة
لقــدرة التنافســية يف دعــم ا للمســامهة ،أو إخضــاعها ملعــدالت ضــريبية خمففــة بةو املنتجــات الوســيطة مــن الضــري املــواد األوليــة

 .ف األخطار الناجتة عن انفتاحها على األسواق اخلارجيةيفخت و للمؤسسة احمللية

                                                           
1
 .1،ص 7911جالل الدين عبد الحكيم  الشافعي، الضريبة على رقم األعمال، أطروحة دكتوراه ، مصر، جامعة عين شمس،  

 .  717حامد عبد المجيد دراز، سعيد عثمان، مرجع سابق، ص  – 
2 B.J.MATHIASSON" the value added tax" in : finance and development, apubication OF IMF and W.bank 1970, P.41.. 

3
تعىد الضىريبة علىى  - تحفيز االستثمار، لسماح التشريعات الضريبية  باسترجاع الرسوم التي حملت بها األصىول و التجهيىزات -: من بين هذه المكاسب 

تظهىر الضىريبة علىى القيمىة المضىافة  -رأس مال عامل للمؤسسة الستطاعتها التصرف في النقود إلى غاية  حلول أجل التصىريح القيمة المضافة عند البيع نقدا

آلية الشراء باإلعفاء تخفض من تكىاليف االسىتثمار و المنىتج، و مىن ثىم مسىاعدة  - التكاليف بشكل منفصل، لذا ال تؤدي إلى تضخيمها ألنها تحسب خارج الرسم

 .ة في تحقيق أسعار تنافسيةالمؤسس
4
 .757الحواس زواق، دور السياسة الجبائية في تأهيل المؤسسة االقتصادية، مرجع سابق، ص 
5
 .797حامد عبد المجيد دراز،سعيد عثمان، مرجع سابق، ص  



 .استثمارات المؤسسات الصغيرة و المتوسطةه يوجتو في تحفيز السياسة الضريبية دور :الفصل الثالث 

111 

 

فـرض يـؤدي : جهاز اإلنتاج المحلي قعادر علعى تلبيعة احتياجعات المؤسسعات المحليعة عنعد مععدالت ضعريبية منخفضعةال -
التقليــل ، و حتســن شــروط التبــادل الــدويل، اخنفــاض قيمــة الــوارداتإىل   علــى الــواردات يف هــهذ  احلالــةفعــة الضــرائب املرت

 1.من وقع املنافسة اخلارجية على املؤسسات احمللية فـي األسواق الداخلية
مـن األمـور املرغـوب ة يف هـهذ  احلالـفرض الضرائب املرتفعـة علـى املنتجـات املسـتوردة  يعد :نهائيةالمنتجات ال استيراد -(ب-ب

محايـة ، و حجـم الـواردات ختفيض قيمة و، ضغط االستهالك احمللي للمنتجات األجنبية لدورها يففيها من الناحية االقتصادية 
 :تهاغري أن إخضاع املنتجات النهائية املستوردة للضريبة جيب أن يتناسب مع طبيع2.املؤسسات احمللية

 حيــث يتســم الطلــب عليهــا باخنفــاض املرونــة  ،اردات متثــل ســلعا ضــرورية ألفــراد اجملتمــعإذا كانــت الــو  : السععلع الضععرورية -
و لعـدم قـدرة املسـتورد علـى نقـل عـبء الضـريبة يف اجتـا  املنـتج . فإن فرض الضرائب عليها يرفـع أسـعارها حمليـا ،السعرية

حـــافزا للمؤسســـات احملليـــة يف توجيـــه و  ،محايـــة للمنتجـــات احملليـــة البديلـــة للـــواردات األجنـــيب يكـــون هـــهذا اإلجـــراء مبثابـــة
 . ال سيما إذا دعمت بإعفاء مستلزمات اإلنتاج املستوردة من الضريبة ،استثمارها إلنتاج تلك املنتجات

التـدقيق يف اختيـار املنتجـات عليهـا يتعـني  ،على إنتاج مجيع احتياجاهتا من السـلع الضـرورية ة الدول الناميةلعدم قدر لكن   
ديلة للواردات اليت يتعني محاية إنتاجها من املنافسة األجنبية يف األسواق الداخلية، حبيـث تكـون املؤسسـات احملليـة الب ليةاحمل

 أصــبجأن التخلــي عــن سياســة احلمايــة اجلمركيــة  خاصــة و. الــيت يقــع عليهــا االختيــار قــادرة علــى املنافســة يف األجــل الطويــل
 ؛ية للتجارةمتطلبات االنضمام إىل املنظمة العامل أبرز
إذا كانـت املنتجـات املسـتوردة متثـل سـلع كماليـة، فـإن إخضـاعها ملعـدالت ضـريبية مرتفعـة يهيـئ البيئـة  : السلع الكماليعة -

 .حمليا فرص استثمار جديدة إلنتاج تلك املنتجات توفريلاملالئمة 
 علـــى املنافســـةلــدعم قـــدرهتا  اتســـســـرتاتيجيات الــيت تعتمـــدها املؤسمـــن اإل:  االقتصعععادية جمععععاتتكعععوين التتسععهيل  -(ج

 حلـوافزا من خـالل التجمعاتههذ  تكوين دعم ميكن للسياسة الضريبية  و ،جلوئها إىل تكوين جتمعات اقتصادية فيما بينها
 .املمنوحة لتجمعات املؤسسات الضريبية
الــهذي يعكــس مــدى قــدرة  هــي ذلــك املقيــاس املروديــة املاليــة :ؤسسععاتللم  ةالمسععاهمة فععي رفععع المردوديععة الماليعع .خامسععا
يف رفــع املســامهة للسياســة االضــريبية  ميكــنو 3تها،علــى حتقيــق األربــاح وتــوفري األمــوال الكافيــة لضــمان اســتمراري ؤسســةامل

 :من خالل العناصر التالية  مؤسسةمردودية امل
 :حتقيق األهداف التالية املؤسسة بقدرهتا على يةمردود ترتبط: قرار االستثمار -1
 ؛التقنيات احلديثة اإلنتاجية عن طريق جتديد اآلالت و املعدات اإلنتاجية متاشيا مع التكنولوجيا و اقدراهتة زياد -(أ

 4.منتجات جديدة  إنتاج ولدعم طاقتها االنتاجية  تها و وحداهتا أنشطتوسيع  -(ب
 :التالية التدابريمن خالل ه للسياسة الضريبية تشجيع حيث ميكنبقرار االستثمار، ط حتقيق ههذ  األهداف بلكن يرت  
 ؛اليت تشجع املؤسسة على تكوين إدخار داخلي يوجه لتمويل االستثمارات احلوافزمنح  -

                                                           
1
 .794حامد عبد المجيد دراز،سعيد عثمان، مرجع سابق ، ص  
2
 .757هيل المؤسسة االقتصادية، مرجع سابق، صالحواس زواق، دور السياسة الجبائية في تأ 

3 PIERRE CONSO, OMAR BOUKHAZAR, la gestion financière adaptée du contexte Algerien, OPU, Algerie, 1984, P 243. 
4
 ibid, P 247. 
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 ؛أو اجلزئي لألرباح املعاد استثمارها اإلعفاء الكلي -
 .راالستثماجناز إالسلع الوسيطة املستوردة اليت تدخل مباشرة يف  ملواد األولية وعلى اختفيض الرسوم اجلمركية  -
يف حتقيـــق اهليكـــل دورهـــا مـــن خـــالل شـــروع السياســـة الضـــريبية يف زيـــادة مردوديـــة امل تتجلـــى مســـامهة :قعععرار التمويعععل  -2

 :املزايا التالية ؤسسةللمالتمويلي الهذي يوفر 
 ؛هختفيض تكاليف، و تنويع مصادر التمويل -(أ

 ؛اة العمالء هبدعم ثق املؤسسة ورفع قيمة  -(ب
 .صول الثابتة ملواجهة متطلبات رأس املال العاملاألبعض التنازل عن  بجتن -(ج
  احلــوافز الضــريبية  إغــراء حتــت تــأثري  اناملتخــهذو التمويــل االســتثمار  ياآلثــار اإلجيابيــة املرتتبــة علــى قــرار تــنعكس بــهذلك و    

املباشـر علـى  التـأثري ن بينمـا يكـو .بصـورة غـري مباشـرة ؤسسـةاملو ما يرتتـب عـن ذلـك مـن  وفـر ضـرييب  اجيابـا علـى مردوديـة 
 كــان حيــث كلمــا ،االضــريبة و الـهذي يــرتبط مبعــدهلمقــدار املتبقيــة بعــد طــرح  األربـاح علــى  احلــوافز املردوديـة مــن خــالل تــأثري

 .املنخفضحيدث العكس يف حالة املعدل  و، املتبقيةالصافية  األرباحمرتفعا أثر سلبا على 
، األمر الهذي يدعم موقف للمؤسسة االقتصادية  توفرها احلوافز الضريبية و كل ما سبق يؤكد املنافع الكثرية اليت   

 .خهذ القرار االستثماريأو جيعلها من العوامل احلامسة يف  ،هتا على حتفيز و توجيه االستثماراملؤيدين لقدر 
 .الضريبي المرتبطة بسياسة التحفيز الخزينة العموميةمنافع : الفرع الثاني

الضريبية ال تتوقف على ما حتققه املؤسسة االقتصادية من مكاسب مثل ما مت توضيحه سابقا، و إمنا  إن مزايا احلوافز  
يضا، فهي يف نظر مؤيديها عامل مهم يف زيادة احلصيلة الضريبية، كما أهنا الصيغة أتنعكس إجيابا على اخلزينة العموية 

  :حه فيما يليلالستثمار، و ذلك ما سنوض اخلزينة العموميةاملفضلة لدعم  
ىل رفع معدالت إؤدي يختفيض املعدالت الضريبية  يرى أصحاب ههذا االجتا  أن: رتفاع الحصيلة الضريبيةإ. أوال

و بالتايل  ؛نتاجمن مث رفع معدالت النمو االقتصادي نتيجة زيادة احلافز على العمل و االستثمار و اإل و ،االستثمار
مرونة احلصيلة الضريبية بالنسبة للناتج  رتفاعإو نتاج الوطين ية لكرب حجم اإلزيادة احلصيلة الضريبية كنتيجة طبيع

 1.مجايلالوطين اإل
من املؤيدين  لفعالية احلوافز الضريبية يف حتفيز و توجيه االستثمار و من مث زيادة بن خلدون ا ميكن إعتباريف ههذا االطار و  

  .بفرتة طويلة" يبةر كثرة الضريبة تقتل الض"مبدأ   إىليف اإلشارة   - 1600سنة  -احلصيلة الضريبية، فقد سبق االقتصادي الفر
 :2بن خلدون مبرجلتنياعند  –كثرة الضريبة تقتل الضريبة -منحىن و مير 

 :و ههذا مؤدا  ،3عالقة طردية بني املعدالت الضريبية و احلصيلة اإلمجالية للضرائبتكون فيها ال :المرحلة األولى  -1

                                                           
1
 .711، ص مرجع سابقمنى محمود أدلبي،   

2
 .71، ص 7001رائب الماليتين، شعاع للنشر و العلوم، سوريا، سامر مظهر قنطجني، سياستا تحصيل الزكاة و إلغاء الض 

، المركز بن علي بلعزوز و من معه، مبدأ الضريبة تقتل الضريبة بين ابن خلدون و الفر، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر االسهامات االقتصادية البن خلدون -

متاح في . 7007نوفمبر  4-1امعة الوطنية المفتوحة بمدريد و منظمة اإليسيسكو، مدريد، الثقافي االسالمي بمدريد بالتعاون مع البنك االسالمي للتنمية و الج

www.kantakji.com  
3
إذا قلت الوزائع و الوظائف على الرعايا نشطوا للعمل و رغبوا فيه فيكثر االعتمار و يتزايد محصول االغتباط بقلة المغرم، و إذا "فقد ذكر ابن خلدون أنه 

 "ثرت أعداد تلك الوظائف و الوزائع فكثرت الجباية التي هي جملتهاكثر االعتمار ك
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( و إذا قلت الوزائع و الوظائف على الرعايا نشطوا للعمل و رغبوا فيه )ريبية املنخفضة إىل تنشيط العملدالت الضتؤدي املع -(ا
 ؛و هو ما يعرب عنه اقتصاديا باألثر التحريضي للضرائب

صول االغتباط بقلة عتمار ويتزايد حمفيكثر اال) يدفع األثر التحريضي إىل زيادة األوعية الضريبية اليت ُتدفع منها الضرائب -(ب
 ؛(املغرم

هي  و إذا كثر االعتمار كثرت أعداد تلك الوظائف و الوزائع فكثرت اجلباية اليت) زيادة احلصيلة النهائية للضرائب  -(ج
 (.مجلتها

ة بعدما تصبح املعدالت الضريبيف ،عالقة عكسية بني املعدالت الضريبية و حصيلة الضرائبتكون فيها ال :المرحلة الثانية -2
يزيدون يف كل وظيفة و وزيعة مقدارا  )و السبب يف ذلك قوله  .ابقالسالتحريضي مرتفعة جدا تؤدي إىل أثر عكسي لألثر 

، مث تتدرج الزيادات فيها مبقدار بعد مقدار لتدرج كوس على املبايعات و يف األبوابعظيما لتكثر هلم اجلباية و يضعون امل
جات و اإلنفاق بسببه حىت تثقل املغارم على الرعايا و  تنهضم و تصبح عادة مفروضة عوائد الدولة يف الرتف و كثرة احلا

ألن تلك الزيادة تدرجت قليال قليال و مل يشعر أحد مبن زادها على التعيني و ال من هو واضعها إمنا تثبت على الرعايا  
يا لهذهاب األمل من نفوسهم بقلة النفع إذا الرعا مث تزيد إىل اخلروج عن حد االعتدال فتهذهب غبطة. كأهنا عادة مفروضة

قابل بني نفعه و مغارمه و بني مثرته و فائدته فتنقبض كثري من األيدي عن االعتمار مجلة فتنقص مجلة اجلباية حينئهذ 
 .(بنقصان تلك الوزائع بينها

ا التوجه أن سياسة التحفيز صحاب ههذأيعتقد  :الستثمارلالخزينة العمومية دعم الحوافز الضريبية أفضل أدوات  .ثانيا
 :1الضرييب تعد غاية يف األمهية و الضرورية يف جمال حتفيز االستثمار و توجيهه مستندين يف ذلك إىل

تعد  ،من قبل الدول و بشىت الوسائلمن االستثمارات  اأمام احلاجة امللحة جلهذب مزيد  :سهولة إدارتها و سن تشريعاتها -1
 2؛ دارهتا و سهولة و سرعة سن التشريعات اليت تقرهاإبل لتحقيق ذلك لسهولة احلوافز الضريبية أيسر الس

يعد مبثابة تعويض عن غربة رأس  ،خصوصا منح احلوافز الضريبية لالستثمارات األجنبية:وسيلة لتهوين عقبات االستثمار -2
ما يقوي الباعث على اجه االستثمارات، لرقابية اليت تو دارية و ااملال عن موطنه و وسيلة لتهوين العوائق و العقبات اإل

 3؛االستثمار ال سيما يف الدول النامية حيث تعرف ضعفا كبريا يف دوافع االستثمار

احلوافز الضريبية هي معاملة ضريبية متييزية قد يكون اهلدف منها تصحيح اخفاقات :وسيلة لتصحيح إخفاقات السوق -3
سيلة لتوجيه و من مث فهي و  ،ليس هلا قيمة اقتصادية كبريةن نشاطات ضرار البيئية أو احلد مالسوق يف احلد من األ

ستثمار و استخدام رأس املال يف اجتا  ما، فهي قد متنح لتشجيع و توجيه االستثمار بالشكل الهذي يشجع قيام املزيد من الا
األمر 4.املؤسساتعلى طريقة متويل عالية الكلفة، أو للتأثري  االستثماراتكلفة   خفيضالصغرية و املتوسطة، أو لت ؤسساتامل

 .الهذي حيول دون إهدار موارد اخلزينة العمومية دون حتقيقها ملنافع

من احلجج األخرى اليت يستند اليها مؤيدي سياسة التحفيز الضرييب هي أهنا  :الرقابة عليهاالمرتبطة بمرونتها و منافع ال.ثالثا
 :من بينهابسبب ما تتميز به من خصائص  ،مومية بالنسبة ملوارد اخلزينة الع مصدر ملنافع أخرى

                                                           
1
 .717-717، ص  مرجع سابقمنى محمود أدلبي،  

2 Holland David & Vamn Richard j, income tax incentives for investm, tax law design and drafting, volume 2, IMF, 1998, chaptre 23, p 4.      
3
 .  711، ص 7001المولى، الوجيز في المالية العامة، دار النهضة العربية، القاهرة،  السيد عبد 

4 Corporate tax incentives for foreign direct investment organization for economic cooperation and development, 2001, p 22.      
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 : مبا يلييتميز دعم االستثمار عن طريق احلوافز الضريبية : الضريبية العادية و ضمان المنافسة المرونة -1

 فاحلكومات ميكنها حتفيز املؤسسات على االستثمار، احلوافز الضريبية أكثر مرونة من برامج النفقات العامةتعد  :المرونة -(أ
، كما أن اعتماد عن طريق التخفيض الضرييب الهذي يسمح هلا بالوصول إىل اهلدف من دون القيود املرتبطة باإلعانات

 ؛احلوافز الضريبية جينب اخلزينة العموية حتمل كلفة حتصيل الضرائب مث تقدميها يف شكل إعانات 
يف حركة رؤوس  املسامهةو بالتايل  ،نافسة ضريبية عاديةإىل ماحلوافز الضريبية ميكن أن تؤدي  :ضمان المنافسة العادية -(ب

على املسامهة يف أداء بعض  هتشجيع يفاحلوافز  من خالل دور ههذ  تطوير الدور االجتماعي للقطاع اخلاصو  ،األموال
 ؛، و هو ما يقلص من عبء االنفاق العام على اخلزينة العموميةالوظائف االجتماعية كالتشغيل، التكوين

 :من خالل ذلكتجلى يو  :و مؤشر على جدية الحكومة في ترقية االستثمار ولة مراقبتهاسه -2
  يف حالة تطبيقها من قبل إدارة ضريبية كفؤة و فعالة تتطلب رقابة حكومية أقل من النفقات العادية فهي: سهولة مراقبتها -(أ

 دا يف هيئات صرفها ما بصعب من مراقبتها؛كوهنا املعين الوحيد هبهذ  الرقابة، بينما تعرف النفقات األخرى تعد
االستثمار و حتسني  رادة احلكومة يف تسهيل إجراءاتإعلى هي مؤشر   :مؤشر على جدية الحكومة في ترقية االستثمار -(ب

 1.إلرتباطها بتقدمي الدعم املادي بدال من االقتصار على الدعم املعنوي فقط منا  األعمال
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .777بق، ص عبد المجيد قدي، دراسات في علم الضرائب، مرجع سا 
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 .اآلراء المعارضة لفاعلية الحوافز الضريبية في تحفيز و توجيه االستثمار :الثاني المطلب
 املرتتبةبفعل دور املنافع ا ،على الرغم من اجيابيات سياسة التحفيز الضرييب و دورها يف جهذب و توجيه االستثمارات       

ال أهنا مل تسلم من الكثري من إ ،نة العموميةو زيادة موارد اخلزي االستثمار على أخهذ قرارؤسسات املعنها يف ترغيب 
   حتد من فعاليتها يف تنشيط اليت تنطوي على الكثري من السلبيات ، فهي يف اعتقادهم ن طرف معارضيهااملؤاخهذات م

 :سوف نتعرض هلا من خالل العناصر التالية1،ججالعديد من احل إىليف ذلك  مستندين ،و توجيه االستثمار
 ؛حوافز أداة إلهدار الموارد العامة دون جدوىال:الفرع األول -
 ؛الحوافز الضريبية مصدر لنتائج اقتصادية غير مرغوبة:الفرع الثاني -
 .فعالية التظام الضريبي الحد من: الفراع الثالث -

 .الحوافز أداة إلهدار الموارد العامة دون جدوى:الفرع األول
يرفع من ما  ،جراءاتهإىل تعقيد النظام الضرييب و طول و تعدد تؤدي اسياسة  اهنىل أإ ها عارضيم يعود ذلك برأي  

 .عدمية الفعالية يف جهذب االستثمار فضال على أهنا، ا قد تشكل دافعا للتهرب الضرييبكما أهن،دارة الضريبيةتكاليف اإل
 :  مهاب يف مشكلتنيتؤدي احلوافز الضريبية بنظر معارضيها إىل التسب :و تشجيع التهرب تعقيد النظام الضريبي. والا

جراءاهتا مشتتة يف كثري من إما جيعل  ،وافزيكون ذلك نتيجة تعدد القوانني الناظمة هلهذ  احل: تعقيد النظام الضريبي -1
 :ىلإالقوانني، األمر الهذي يؤدي 

 ؛رباك املستثمر و عدم استقرار إ -(أ
ىل إضافة إ، 2وافزات التفسريية يف اطار تطبيقها لتلك احلنتيجة حاجتها املستمرة للتعليم ،دارة الضريبيةرفع كلفة اإل -(ب

 ؛ثارهاآو تقييم  هاالتكاليف النامجة عن تقييم شروط االستفادة من
قبل ذعان من اإلله  اليت تضمن جوانب فاعليته أهم فاقدا بهذلك أحد ،بساطته و وضوحهلالنظام الضرييب  فقدان -(ج

 .الستثمارو جاذبيته ل3،املمولني

حيث تكثر جماالت و حماوالت  ،يكون ذلك نتيجة مسامهتها يف تعقيد النظام الضرييب :لتهرب الضريبييع اتشج -2
يف  سيماو املؤسسات الدولية النشاط أين يتسع جمال التهرب لديها أاحمللية  املؤسساتالتهرب الضرييب سواء من قبل 

على قادرة  تكونيف العديد من الدول    املؤسساتهذفي ظل تواجد فروع  هلف ،الدولية الضريبيةغياب االتفاقيات 
ميكنها نقل  إذ، ربمة بني املؤسسة األم و فروعهاللصفقات امل 4عن طريق التسعري التحويليتهرب من دفع الضرائب ال

ىل مؤسسة إ ،ذات املعدالت الضريبية املرتفعة عرب صفقات بني املؤسسات بأسعار غري حقيقية أرباحها من البلدان
 ؛الدول املوصوفة باجلنات الضريبيةمن أو  يف دولة ذات معدالت ضريبية أقل أو متنح حوافز ضريبية أكثر أخرى

                                                           
1
 .107-100، ص مرجع سابقمنى محمود أدلبي،  
2
المؤتمر الضريبي الرابع لجمعية الضرائب : عادل التابعي عبده الغزناوي، دراسة تحليلية انتقادية لسياسة ية الحوافز الضريبية و اتجاهات لزيادة فعاليتها في 

 .11، ص 7005سبتمبر  77-74، القاهرة، "لعربية أثر الضرائب على االستثمار في مصر و الدول ا" المصرية حول 
3
OECD , challenges for tax policy in OECD countries, OECD, economic outlook 69, june, 2001, p 181. 

4
    .7، ص7999جنيف،  األونكتاد، االستثمار األجنبي المباشر و التنمية، مؤتمر األمم المتحدة للتجارة و التنمية، األمم المتحدة، نيويورك و 
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  :ايليمب هاحبسب معارضيترتبط عدم فعالية احلوافز الضريبية : عدم فعالية الحوافز الضريبية في جذب االستثمار. ثانيا
جود احلوافز الضريبية يف دولة ما تتوقف على املعاملة الضريبية لدولة قيمة و  إن: الخارجيةيرادات المعاملة الضريبية لإل -1

رد احلوافز جتُ  ،يرادات احملققة يف اخلارج دون أن متنحها ائتمانا ضريبياخضاعها لإلإاملؤسسة األم لإليرادات اخلارجية، ففي حالة 
  و حىت يف حالة  ،خسارة للدولة املضيفة ليس إال مبثابة تصبحو  فة من أي أمهية بالنسبة للمستثمراليت متنحها الدول املضي

  االستفادة من احلوافز الضريبية على املعاملة اليت ترصدها ههذ  االتفاقيات لألرباح احملققة  تتوقف و جود االتفاقيات اجلبائية
 1؛عفاء املمنوح هلا يف الدولة املضيفة ذا قيمة للمستثمر أوالحبيث يصبح اإل ،يف اخلارج

ضريبية و غريها من  حوافزاملمنوحة للمستثمر األجنيب يف شكل الضريبية أن املزايا  2هناك من يرى:سة الضريبيةالمناف -2
اخلدمات األخرى يتضاءل معها أي عائد مهما كرب، يف ظل املنافسة الشديدة بني الدول النامية على جهذب االستثمار 

األمر الهذي يرفع من املركز التفاوضي للمؤسسات األجنبية  .ل كبرياألجنيب و لو كان الثمن مزايا ضريبية مبالغ فيها بشك
قامة البىن التحتية إيف الوقت الهذي تتكبد الدول املضيفة اخلسائر يف العوائد الضريبية و نفقات  اياللحصول على أفضل املز 

عادة استثمارها إالبلد األم بدل  ىلإلتلك املؤسسات، و تتفاقم اخلسائر أكثر عند اقدام ههذ  املؤسسات على حتويل أرباحها 
 .يف البلدان املضيفة هلا

أن اإلعفاءات الضريبية ليست العامل  3ىرأهناك من  :االستثمارالضريبية ليست العامل الرئيس في جذب  لحوافزا -3
كالواليات  لالستثمارباستعراض بعض النظم الضريبية يف بعض الدول اجلاذبة  تربير ذلك مع ،الرئيس يف جهذب االستثمارات

 .املتحدة االمريكية اليت تنتهج نظاما ضريبيا متوازنا يتصف بالتغيري املتالئم مع املتغريات االقتصادية
برامج حتفيزية  2770-2770 خالل سنيتقد أصدرت ىل أن الواليات املتحدة األمريكية إاإل أنه البد من االشارة هنا    

ىل غاية إيف الوقت الهذي يستمر العمل ببعضها  ،2710ىل حدود إالعمل هبا تضمنت عدة أشكال للحوافز الضريبية سيستمر 
االئتمان الضرييب لفائدة األنشطة  ،جازات الضريبية لفائدة أنشطة زراعية و تصنيعية، و متثلت أبرز ههذ  احلوافز يف اإل 2720

د سبقت وق 4.كتأجري الطائرات التجاريةالتكنولوجية، و معاملة متييزية بفرض معدالت ضريبية منخفضة على بعض النشاطات  
 .قرها التشريع الضرييب األمريكيأوافز اليت شارة إىل الكثري من احلاإل

 .الحوافز الضريبية مصدر لنتائج غير مرغوبة:الفرع الثاني
، من قرت ألجلهاأُ املناقضة لألهداف اليت  ىل التسبب يف بعض االختالالتإتؤدي سياسة التحفيز الضرييب يف نظر معارضيها    

الضرييب بعد  التهرباملسامهة يف دفع املستثمر إىل ، ذلك تشويه قرارات املستثمرين، زيادة العبء الضرييب على غري املستفيدين
 .انتهاء فرتة اإلعفاء، و عدم جداوها يف بداية حياة املشروع االستثماري

 :تتجلى ههذ  التشوهات يف  :تشويه قرارات المستثمرين.أوال
 :يعود ههذا القصور إىل :القصور في توجيه االستثمار -1

                                                           
1
 .754عطية عبد الحليم صقر،مرجع سابق، ص  
2
ريع، السنة خليل محرم خليل، االستثمارات األجنبية المباشرة و التنمية، مجلة مصر المعاصرة، الجمعية المصرية لالقتصاد السياسي و االحصاء و التش 

 . 751، ص 7995، جويلية و أكتوبر  511-511الخامسة و الثمانون، العددان 
3
أثر " المؤتمر الضريبي الرابع لجمعية الضرائب المصرية حول : أشرف حنا ميخائل، ليست باإلعفاءات الضريبية وحدها تنمو االستثمارات في مصر، في  

 .7005سبتمبر  77-74، القاهرة، "الضرائب على االستثمار في مصر و الدول العربية 
4
 incentive program:Deferrals, Exemptions and credits, department of revenue, washington state IN : 

dor.wa.gov/Docs/pubs/Excisetax/incentprogs/taxincentivesOverview.pdf          
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 ؛اخلربة الفنية الالزمة إلدارهتا متلكحنو قطاعات و أنشطة جديدة ال ؤسسات توجيه امل التسبب يف -
و توجيه رؤوس األموال حنيف تكون سببا  ،نتاجيةال سيما تلك املمنوحة للقطاعات غري اإل عفاءات العشوائية و غري املربرةاإل -

ههذ  القطاعات حيث األرباح الوفرية و دورة رأس املال األسرع و األضمن، و يكون ذلك على حساب القطاعات االنتاجية 
 ؛اليت هي أساس تطوير االقتصاد

        أساس عقالين رشيد و دراسات على دون أن يكون ذلك مبين  احلوافزاالفراط يف إن : اإلخالل بمبدأ المنافسة العادلة -2
        القائمة، و ميكن بعضها  ؤسساتيف قتل روح املنافسة و تكافؤ الفرص بني امل سيتسبب ،ساليب أكثر اقتصاديةو أ

 1.من السيطرة على السوق ليس ألهنا األكفأ بل ألهنا املدللة
 :و يتحقق ذلك من خالل :و دفع المستثمر إلى التهربغير المستفيدين زيادة العبء الضريبي على .ثانيا

بسبب النقص الهذي حتدثه اإلعفاءات يف احلصيلة الضريبية قد تعمد الدولة : غير المستفيدينزيادة العبء الضريبي على  -1
 :ىلإمن أجل تعويض ههذا النقص 

 ؛باإلعفاء ةغري املعني مؤسساترفع املعدالت الضريبية لل -(أ
قدرة املؤسات على و نتاج يؤثر سلبا  على احلافز على االف، نتاجيرفع تكاليف االما  ملباشرةفرض مزيد من الضرائب غري ا -(ب

 2.على املنافسة
فإن املستثمر الهذي أعتاد عدم دفع الضريبة، سيعمل جاهدا بعد  ،حبسب املعارضني :لى التهرب الضريبيإدفع المستثمر -2

جراء خضوعه  إيراداتهالنقص يف عن طريق رفع األسعار لتعويض ، ىل املستهلكإلى نقل عبء الضريبة هناية فرتة اإلعفاء ع
تعود  بسبب  ضغط نفسي عليه قبل أن يكون ضغطا ماليا ه منتشكلبسبب ما للضريبة، و قد حياول التهرب من دفع ضريبة 

     .على عدم دفعها
ح يف اليت متنتلك  مست انتقادات احلوافز الضريبية أكثر  :ؤسسةفي بداية حياة الم الضريبيةالحوافز جدوى عدم .رابعا

  : فيما يلي هاعضبىل العديد من احلجج نلخص إيف ههذ  املرحلة  احلوافزاستند معارضي  ، واملؤسساتبداية مرحلة تشغيل 
، لهذا املؤسسة ستغاللإكون األرباح عادة ما تكون قليلة يف بداية ل :األثر المحدود لإلعفاءات من الضرائب على الدخل -1

 3؛ثر احملدود للحوافز الضريبية يف ههذ  املرحلة جيهذب املستثمرين نتيجة األعفاء من ضريبة الدخل قد الن اإلإف
   االخرى مثل االهتالك املعجل و ترحيل اخلسائر و غريها  التحفيز ستخدام أدواتإمن خالل  جتاوز ذلكلكن ميكن   

 ؛منها نتاجيةاإلسيما وىل يف سنواهتا اال حتقيق خسائر أو أرباح قليلة ة أنشطتهاعياليت من طب ؤسساتبالنسبة للم
  :يرجع الضياع يف موارد اخلزيتة العمومية بفعل تسبب احلوافز الضريبية يف :ضياع موارد الخزينة العمومية -2
 عن طريقللحوافز الضريبية  املؤسساتساءة استخدام إمنفهذا للتهرب الضرييب، بسبب احلوافز قد تشكل :التهرب الضريبي -(ا

نشطتها أ زئةىل جتإسم جديد ، أو من خالل جلوئها ابعث نشاطها من جديد و بو هناية فرتة اإلعفاء  منشآهتا مبجرد بيع 

                                                           
1
بحوث اقتصادية عربية،   مجلة: ،  في (النموذج السوري) رسالن خضور، سياسة االعفاءات الضريبية و الجمركية و اثارها االقتصادية و االجتماعية  

 .701-707، ص 7997العدد السادس، 
2
 .104، ص  مرجع سابقمنى محمود أدلبي،   

3
 .751عطية عبد الحليم صقر، الحوافز الضريبية لتشجيع االستثمار في مصر، مرجع سابق، ص  

 .711، صرجع سابقمنزيه عبد المقصود مبروك، اآلثار االقتصادية لالستثمارات األجنبية، اإلسكندرية، ، -
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و بهذلك تضيع الكثري من موارد اخلزينة العمومية و يزداد االمر خطورة  .لتبعث بأمساء جديدة لالستفادة من احلوافز مرة أخرى
 .االجنبية للمؤسساتبالنسبة 

التحديد الواضح بالثغرات ههذ  سد بشكل ي حكام الدولة لتشريعاهتا الضريبيةإمن خالل  كلةاملشميكن جتاوز ههذ      
 ؛ىل منفهذ للتهرب الضرييبإالعقوبات املرتبطة باإلخالل هبا أو االلتفاف حوهلا و حتويلها و لشروط االستفادة منها، 

ضياع جزء من احلصيلة الضريبية على اخلزينة يف قد تتسبب احلوافز  :المعاملة الضريبية لألرباح المحققة في الخارج -(ب
لرأس املال يف حالة فرضها ضرائبا على املصدرة  العامة للدولة املضيفة لالستثمار يف الوقت الهذي تستفيد الدولة 

 .1األرباح احملققة يف اخلارج
تعوضها سيع على اخلزينة العامة ن املبالغ اليت تضإف ،منح احلوافز الضريبية على أسس رشيدةمت ذا إ هو هنا نرى أن   

مسامهتها  من خالل اجلديدة يف البلدان املضيفة املؤسسات النامجة عن املكاسب املالية و االقتصادية و االجتماعيىة 
وعية ضريبية جديدة خاصة أ تكوين إضافة إىل ،املستوى املعيشي ملواطين الدولة فرص العمل اجلديدة و رفعيف توفري 
 .بإعادة استثمار جزء من أرباحهم داخلها األجانب ستثمرينامل عند إلزام

بة ىل املطالإالقائمة  ؤسساتاجلديدة قد يدفع امل للمؤسسات حوافزمنح إن  :المطالبة بتطبيق قاعدة المعاملة بالمثل -(ج
     .مثل ههذ  احلوافزبإعتبار أهنا نشأت يف ظل قوانني مل تتيح هلا فرصة االستفادة من  ،بتطبيق قاعدة املعاملة باملثل

ال متلك أن ترفض ذلك حتقيقا ملبدأ العدالة قد فإهنا  ،ستثناءوما دام أن الدولة قد خرقت مبدأ عمومية الضريبة هبهذا اإل
و قد يدفع . اجلديدة يف نشاطها و طبيعتها ؤسساتالقائمة اليت متاثل امل ؤسساتبالنسبة للم على األقل ،الضريبية

فإذا ما رضخت الدولة لتلك  ،احلوافزىل ممارسة ضغوطها على الدولة للمطالبة بتوسيع دائرة اإ املؤسساتذلك كافة 
 .2املوازنة العامةجنم عن ذلك ضياع جانب مهم من موارد الضغوط، 
 .التأثير على فعالية التظام الضريبي: الفراع الثالث

 على حيادية النظام الضرييب         التاثريرييب هي سياسة التحفيز الض يستند اليها معارضإمن احلجج األخرى اليت     
 علىتنافس الدول  نتيجةو االخالل مببدأ العدالة الضريبية، فضال على أهنا قد تكون سببا يف قيام منافسة ضريبية ضارة 

 3.منحها من أجل جهذب مزيدا من االستثمارات
 :و تتجلى ههذ  التأثريات من خالل ما يلي :لعدالةالتأثير على حيادية النظام الضريبي و اإلخالل بمبدأ ا.أوال
       بسبب حماباته لبعض املؤسسات على حيادية النظام الضرييب احلوافز تؤثر :التأثير على حيادية النظام الضريبي -1

 و منه على كفاءة ختصيص املوارد؛و القطاعات أ
أو لصنف ما معاملة تفضيلية لقطاع أو نشاط اقتصادي  قرارإكوهنا تعتمد على ل :اإلخالل بمبدأ العدالة الضريبية -2

       خالل مببدأ العدالة الضريبية إ فإن يف ذلك، و املؤسسات على حساب بقية القطاعات و األنشطةمن املؤسسات 

                                                           
1
 .775، ص  7915المعاملة الضريبية في تشجيع االستثمار و توجيهه، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد األربعون،أحمد شرف الدين، دور  

  719 -711دور السياسة الضريبية في تشجيع االستثمارات األجنبية، مرجع سابق، ص نزيه عبد المقصود مبروك،  -
2
 . 755-751د الحليم صقر، الحوافز الضريبية لتشجيع االستثمار في مصر، مرجع سابق، ص عطية عب 

 .70، ص 7007محمد إبراهيم محمود أحمد الشافعي، سياسة االعفاءات الضريبية و أثرها على التنمية االقتصادية في مصر، دار النهضة العربية، مصر،   -
3
 .771، مرجع سابق، ص عبد المجيد قدي، دراسات في علم الضرائب  
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، و يؤدي إىل ، ما ينعكس سلبا على فاعلية أداء االقتصادو املؤسسات و تشويه للمنافسة بني القطاعات و األنشطة
 نقص درجة التحضر الضرييب، و الهذي ينعكس سلبا على مدى إلتزام املمولني بدفع ديوهنم الضريبية للخزينة العمومية؛

 :التاليتنيتتسبب احلوافز يف املشكلتني  :التسبب في المنافسة الضريبية الضارة و رفع تكاليف التعديل الميزاتي .ثالثا
على التوسع يف ، بفعل تنافس الدول تؤدي إىل قيام منافسة ضريبية ضارةهي ف:التسبب في المنافسة الضريبية الضارة -1

فتقل حركة انتقال رؤوس األموال  منح احلوافز الضريبية بأشكاهلا املختلفة يف سبيل جلب املزيد من االستثمارات،
 ؛فتكون ههذ  احلوافز جمرد إهدار ملوارد اخلزينة العمومية دون طائل االستثمارية بني الدول،

بدفع ضرائب أكثر لتعويض النقص احلاصل يف  نفسها مطالبة ؤسساتامل جتد إذ :رفع تكاليف التعديل الميزاني -2
  ؛املنوحة من قبل الدولة لتشجيع االستثمار يرادات الضريبية الناتج عن احلوافز الضريبيةاإل

 :نورد اآليت ذلكتعليقا على  و ، حتفيز االستثماراملعارضني بعدم فاعلية احلوافز الضريبية يف إعتقد لكل األسباب السابقة 
      أن احلوافز الضريبية قد تأيت لتصحيح تشوها يف الكيان االقتصادي أحدثه النظام الضرييب  1رأىهناك من  -

عتقادهم بأن أي نظام ضرييب قد تنجم عنه احنرافات غري مقصودة من املشرع مهما كانت دقته إانطالقا من  ،املطبق
       و بالتايل فاحلوافز هي أسلوب لتصحيح احنراف  ،ظته، ألن االقتصاد عموما من املفاهيم املتغرية باستمرارو يق

 ؛  الواقع االقتصادي برأيهمو ههذا ما يقر  ،أو تشويه اقتصادي موجود فعال
إذا ما أحيطت ههذ  األدوات بقدر ما تتعلق بالتشريعات اليت تقرها، ف ن ههذ  االنتقادات ال تتعلق بطبيعة ههذ  احلوافزإ -

     فإهنا ستكون أحد العوامل املهمة يف جهذب االستثمارات  ،بالضوابط و القيود اليت حتول دون احنرافها عن هدفها
   ؤسساتاملعلى دراسات دقيقة تبني  ابناء دراجها يف عناصر السياسة االستثمارية للدولةإخاصة اذا مت ، و توجيهها

      كوهنا االقدر من غريها على حتقيق االهداف االقتصادية و االجتماعية و املالية   ،دعمالاجلديرة بو األنشطة 
 ت املؤسسةذا كانإو توضح ما  ،الضريبية بالقدر الهذي حيقق اهلدف من منحها فقط للحوافزللدولة، و تضع حدودا 

 .2فائهاإعبعد انتهاء مدة  اعلى االستمرار يف نشاطه ةقادر  التحفيزمن  ةاملستفيد
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .104منى محمود أدلبي ، مرجع سابق، ص  
2
 .717 مرجع سابق، ص ، دور السياسة الضريبية في تشجيع االستثمارات األجنبيةنزيه عبد المقصود مبروك،   
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  .مرجعية االختالف حول فاعلية الحوافز الضريبية في تحفيز و توجيه االستثمار: الثالث المطلب
النتائج اليت  علىحتفيز و توجيه االستثمار يف  ة لفعالية احلوافز الضريبيةو املؤيد ةنظر املعارضالوجهات  استندت   

أو من قبل بعض اهليئات و املنظمات  ت اليت متت يف بعض الدول خلصت اليها العديد من االستبيانات و الدراسا
 :نيالتالي ين، و هو ما سوف نتطرق إليه من خالل العنصر الدولية

 ؛تمت في بعض الدول دراساتنتائج : الفرع األول -
 .بعض الهيئات و المنظمات الدولية اتدراسنتائج : الفرع الثاني -

 .الدول تمت في بعض دراساتنتائج : الفرع األول
حاولت الكثري من الدراسات الوقوف على مدى جدوي احلوافز الضريبية يف حتفيز و توجيه االستثمار، و قد متت ههذ     

ت اخللفية اليت استند عليها مؤيدي ان، و نتائج ههذ  الدراسات كدمة و الدول النامية على السواءقالدراسات يف الدول املت
  .يف تربير مواقفهم و معارضي سياسة التحفيز الضرييب

لوقوف على ا اليت حاولت من الدراسات عرفت الدول املتقدمة الكثري:دراسات تمت في بعض الدول المتقدمةنتائج .أوال
 :1ههذ  الدراسات نهذكر بنيمن  ، وال سيما يف أمريكايف التأثري على  قرار االستثمار  الضريبية مدى فاعلية احلوافز

 احلوافز يف املرتبة الرابعة  تأمريكية رتب مؤسسة 200و مشلت  1600متت سنة :  Wender & Barlow دراسة -1
 ؛بعد القدرة على قابلية حتويل األموال، التأمني ضد املصادرة، االستقرار السياسي للدولة

ما ىل أن هناك تباينا بني رؤية احلكومة و رؤية املستثمرين، فبينإخلصت  و 1691متت سنة  :Robinson دراسة -2
 ؛مل يوردها رجال األعمال ضمن قائمتهم على االطالق ترتأس القائمة حلوافزومة أن اترى احلك

ىل نتيجة مفادها تشبيه  جمموعة من املستثمرين لإلعفاءات إتوصلت و  1699 متت سنة :Aboroniة دراس -3
، فالظروف املواتية (الرئيسية موجودةجيد تناوهلا و لكنها لن تفيد كثريا يف حال مل تكن الوجبة ) الضريبية باحللوى 

 ؛لالستثمار و على كل األصعدة تتقدم األمهية على احلوافز الضريبية
ىل أن استخدام احلوافز الضريبية لفائدة تنمية إ تمتت يف مشال شرقي الربازيل و توصل: Goodman 2  ةدراس -4

 ؛صناعيةكان هلا تأثري حاسم على اختيار موقع الوحدات ال حمددة أقاليم
تبني من خالهلما أن متويل االستثمارات عن طريق األرباح احملتجزة : (1891)و بوسكن (1894)دراساتا هارتمان -5

 .دونا عن بقية املصادر التمويلية يعد أكثر تأثرا مبعدالت ضرائب الدولة املضيفة
ز الضريبية من املستثمرين بة للحوافىل أن املستثمرين الصغار أكثر استجاإخلصت  و 1660متت سنة : دراسة كوين -6

سرتاتيجيات جتنب إتباع إالصغرية على القدرات املالية و البشرية اليت تساعدها على  ؤسساتلعدم توفر امل الكبار
 .الضرائب

                                                           
1
 Morisset Jaques & Pirnia Neda, how  tax policy and incentives affect foreign direct investment, policy research 

working paper N (2509 ), the world Bank and international finance corporation foreign investment Advisory service, 

Decembre 2000, p 5.     
2
 Bird,Richard M et Oldman ,Oliver, taxation in developing countries, the Johns Hopkins university press, Baltimore 

and   London, 1990, p 157.    
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 :أظهرتو  مريكية يف االحتاد األوريباأل املؤسساتحول سلوك  1665متت سنة : 1دراسة ديفركس و كريف -1
 ؛لوسطي للضرائب أكثر تأثريا على املستثمرين من املعدالت احلدية للضرائبأن املعدل ا -(ا

 ؛املتوجهة حنو التصدير أكثر تأثرا بالضرائب و مستوياهتا ؤسساتامل -(ب
خيتلف أثر احلوافز باختالف وضع النشاط االستثماري، ففي الوقت الهذي يفضل املستثمرون اجلدد احلوافز اليت  -(ج

 .يفضل املستثمرون الهذين يقومون بتوسيع أنشطتهم احلوافز اليت هتدف ملزيد من الربح ،ألوليةختفف من النفقات ا
الباحثني ببعض املراكز و عرفت بعض الدول النامية قيام بعض : استبيانات تمت في بعض الدول الناميةنتائج  .ثانيا

 :االستبيانات من بينها
ىل أن متوسط إخلص و جمموعة من الشركات  مشل :2للجامعة األردنية عستراتيجية التاباستبيان مركز الدراسات اإل -1

نسبة العائد على االستثمار للمؤسسات األردنية يعتمد بصفة أساسية على حجم السوق، و ضمن تسلسل األمهية 
من حيث  خر احملدداتآحملددات العائد املتوقع على االستثمار يف كل الدول العربية و األجنبية، جاءت احلوافز يف 

أدوات و جماالت ) األمهية للمستثمرين تليها أسعار الفائدة، و تقدمتها حمددات كثرية رُتبت حسب األولوية 
السياسي، األسواق املالية املتطورة، العوامل النفسية، و االستثمار، توافر اخلدمات األساسية، األمن االقتصادي 

 (.األيدي العاملة و قابة على النقد، التقدم التكنولوجي، أسعار الصرف، اإلجراءات االدارية، اإلجراءات القانونية، الر 
ء املستثمرين حول ار آعلى عينة عشوائية من املستثمرين يف سوريا، و كانت قامت به  3:منى محمود أدلبياستبيان  -2

  :امهية احلوافز بالنسبة الستثمارهم حمليا كما يلي
  ل حافزا مهما بالنسبة للمستثمر، و األهم هو استقرار و وضوح القوانني أن احلافز الضرييب ال يشك رأوا  29% -

 ؛الناظمة هلهذ  احلوافز
لكن دور  ال يعترب حامسا يف اختاذ القرار باالستثمار، فهناك عوامل أخرى  أن للحافز الضرييب أمهية نسبية رأوا % 16 -

 ؛أكثر أمهية
و ما لهذلك من أثر على سعر السلعة و قدرهتا  ،يقلل من التكلفة أن للحافز الضرييب أمهية كبرية كونه رأوا  % 00 -

 .على املنافسة يف األسواق الداخلية و اخلارجية
 :إىل النتائج التاليةالباحثة من خالل ههذا االستبيان  توصلتو   
 ؛أغلب املستثمرين يفضلون االستثمار يف اجملاالت اليت تتوافر موادها األولية حمليا -
حيمل معه ( ضلوههذا التغيري يف الغالب ال يكون لألف) تثمرين أن تعقيد القوانني الضريبية و تغريها باستمراريرى بعض املس -

 ؛ثقة بأي قانون سيصدر مستقبالالأنه يولد عدم  ذإ احباطا للمستثمرين
                                                           

1
 Morisset Jaques & Pirnia Neda, how  tax policy and incentives affect foreign direct investment, policy research 

working paper N (2509 ), the world Bank and international finance corporation foreign investment Advisory service, 

Decembre 2000, p 10.     
2
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 . .75، ص 7000
3
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       الدول  كليات  الكثري من املستثمرين أن وجود استثمارات حملية و عربية تشكل قاعدة مهمة جدا القتصاديرى  -
 ؛و تتجلى فوائد االستثمار األجنيب يف نقل التكنولوجيا و اخلربة فحسب ،العربية

 ؛جيد فيه دافعا ليعمل بشفافية بعيدا عن التهرب الضرييب لهذي يؤمن بأمهية احلافز الضرييباملستثمر ا -
 ؛اء مستلزمات االنتاج من الرسومىل أمهية ختفيض الشرائح الضريبية و بساطة أنظمتها و إعفإأشار الكثريون منهم  -
 ؤسساتا مهمة هم أصحاب املأهنن أبرز نتيجة توصلت اليها هي أن غالبية من نظر للحوافز الضريبية على إبنظر الباحثة ف -

و هي مالحظة مسجلة يف غالبية ، الكبرية أكثر سلبية للحوافز الضريبية ؤسساتالصغرية، بينما كانت نظرة أصحاب امل
 .السابقة االستبيانات

 .بعض الهيئات و المنظمات الدولية اتدراسنتائج : نيالفرع الثا
 قامت بعض اهليئات و املنظمات الدولية بإجناز دراسات تتعلق مبدى أمهية استخدام الدول لسياسة التحفيز الضرييب يف حتفيز   

 نئج اليت توصلت اليها دراسات جمموعة مالنتا ى ضوءو تنمية االستثمار يف ضوء االختالف املسجل حول ههذ  السياسة على
 .الباحثني، و من بني ههذ  الدراسات تلك اليت متت من قبل منظمة التعاون االقتصادي و التنمية و البنك الدويل

ىل أن احلوافز إ هلهذ  املنظمةخلصت دراسات قامت هبا اللجان املتخصصة : منظمة التعاون االقتصادي و التنمية دراسات.أوال
    ذا كان مباشرا إو شكله فيما  ذا كان حمليا أو أجنبياإال أثر ضئيل على القرار املتعلق مبدى االستثمار فيما إبية ليس هلا الضري

 1.أو غري مباشر، و لكنها تلعب دورا هاما يف اختيار مكان االستثمار و حجمه و مدته
يعتمد على توافر حمصلة من  ، و إمناى توفر احلوافز الضريبيةو نعتقد أن ههذا امر طبيعي، فقرار االستثمار ال يعتمد كليا عل 

شارة إىل ذلك ، األمر و اليت توفر البيئة الالزمة إلجناح سياسة التحفيز الضرييب كما سبقت اإل ،العوامل املشكلة ملنا  االستثمار
 .ال بينهانظرا لتباين بيئات األعم ىل أخرىإالهذي جيعل أثر احلوافز الضريبية خيتلف من دولة 

 .1650متت سنة اليت دراسة ال  تلكالبنك الدويل  من قبلمن أهم الدراسات اليت متت  :البنك الدوليدراسات .ثانيا
 50 ىعل 1650 سنةبتكليف من البنك الدويل  Stephen E.Guisingerقام هبا  :التعريف بالدراسة و نتائجها -1

بعد تأكيد العديد من الدراسات السابقة على أنه ال وجود  ،ضريبيةال لتقييم أثر احلوافز ،شركة دولية يف عشر دول
  .دولية النشاط ؤسساتلدليل مقنع على تأثري احلوافز على سلوك امل

تزايد استخدام كافة يف ظل الواقع يناقضها  نأل ،من نتائج الدراسات السابقة انتقدت ههذ  الدراسة ما توصلت اليه  
يف نظر  الباحث يف نقد  لتلك الدراسات على األساس الهذي قامت عليه، فقد اعتمدت  و أستند ،الدول هلهذ  احلوافز

ىل أن البيانات اخلاصة بتبيان أثر مثل ههذ  إضافة إعلى معلومات جزئية متعلقة حباالت و أوضاع و صناعات فردية، 
 :اليةىل النتائج التإاحلوافز و تكلفتها الواقعية حمدودة للغاية، و قد توصلت الدراسة 

املنافسة بني الدول تزداد تلك  أنه مع تزايد و ،و التحكم فيها سرتاتيجية جلهذب االستثماراتإالبد من تواجد  -(أ
 ؛سرتاتيجية تعقيدااإل

                                                           
1
BIAC, Relationship of  incentives and disincentives to international investment décision( Response of BAIC 

committee on international investment and multinational enterprises to the OCED ), paris, 1985                                        
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     نتاج مثل منح االستثمار بني تلك املتعلقة بعملية اإل –سرتاتيجية و فقا لعناصر اإل -ينبغي التمييز يف احلوافز  -(ب
 ؛الضريبية، و تلك املتعلقة بالسلع املنتجة مثل احلماية اجلمركية من منافسة الوارداتجازة و اإل

عد احلماية اجلمركية يتعني التمييز بني أثر احلافز الضرييب تبعا لتوجيه النشاط االستثماري حنو السوق احمللي حيث ت -(ج
    تثمار األهم لدورها يف ختفيض كلفة االنتاج عفاءات و منح االسأو حنو السوق اخلارجي أين تعد اإل ،أهم احلوافز

 ؛و من مث القدرة على املنافسة يف األسواق اخلارجية
 .البد من التمييز بني اثر احلافز تبعا لنوعية االستثمارات املعنية بالتحفيز -(د
مع  ، حتفيز و توجيه االستثمارىل أهنا أقرت بأمهية احلوافز الضريبية يفإمن قيم ههذ  الدراسة  1خلص بعض: تقييم الدراسة -2

 راءآلههذ  ا ذهبت اليهما  ونتفق مع ،تأكيدها على وجود ذلك الرابط و التناسق بني اهلدف احملدد و احلافز املختار لتحقيقه
ألن ثقل احلافز يعتمد على اهلدف الهذي  ،عامة عن فاعلية ههذ  احلوافز غري منصف يف اطار حتديد أمهيتها آراء كون اطالقل
 .و عندها تكون الدراسات و االستبيانات اكثر منطقية ،حتقيقه مبعزل عن وجود ذلك احلافزصد من أجله و مدى امكانية ر 

 :تعليقا على ما سبق ميكن تسجيل املالحظات التاليةو   
  أنه  تؤكد  ،لضريبيةحول فاعلية احلوافز ا اآلراء املتباينة إن:عدم إمكانية تصميم قوالب جاهزة لنماذج التحفيز الضريبي -(أ

ف الدول تباينت باختال وافزفأمهية احل ،قوالب جاهزة لنماذج حتفيز ميكن تطبيقها يف كل زمان ومكانوجود ال ميكن تصور 
 ىل اآلن إو ههذا يعين أنه  .شكل احلافز و اهلدف من اقرار و املستثمرين و حجم املؤسسة،  اتفئ و سياساهتا االقتصادية، 

الدول و ال زالت ثارها االجيابية على حتفيز و توجيه االستثمار آنعدام إتامة هبامشية احلوافز الضريبية و  ةال توجد قناع
 .طريقة استخدامهافعالية أداة تتوقف فاعليتها على منها جيعل  ها، وههذا تستخدم

ن التاثري الهذي متارسه املؤكد أ: ااإلرتباط بين أثر الحوافز على قرار االستثمار و توفر الفرص االستثمارية و عوائده -(ب
   املعاملة الضريبية على مستويات االرباح اليت حيققها املستثمر جتعل من احلوافز الضريبية عامال مؤثرا يف أخهذ قرار االستثمار 

 : و مكانه و جماله، و يتوقف ذلك على عاملني مها
تلك  ليختار تكلفتها فرص االستثمارية حسب رحبيتها مع مراعاةحيث يقوم املستثمر برتتيب ال : الفرص االستثمارية المتاحة -

 ؛اليت يتوقع منها عائدا يفوق عوائد غريها
بعائد املخاطرة  منهما  ، يتعلق االولاملشروععائد ل  يدرج املستثمر نوعني من العوائد عند حتديد : عائد االستثمار -

قامته كلما كان العائد الالزم للقيام هبهذا املشروع كبريا إنطقة مرتفاع تكلفته أو إحيث كلما زاد عنصر املخاطرة بسبب 
التضحية أما الثاين فيتعلق بعائد .ىل املعدل املطلوب للعائدإعالوة املخاطر  إلضافةو هي نتيجة الزمة ، لتغطية املخاطرة

ىل احلصول على عائد يعوضه إستثمر ىل أصول أقل سيولة و من مث يسعى املإبالسيولة و الهذي يتمثل يف حتويل املبالغ النقدية 
 .تضحيته بالسيولة اليت كانت تضمن له حدا معينا من الربح

 :حيقق املكاسب التالية عفاءإن أي إف ،مبا أن فرض الضرائب على االرباح يرتتب عنه بالضرورة اخنفاضا يف عائد االستثمارو 
 ؛خاطرة و التضحية بالسيولةحتماالت حتقق توقعات املستثمر خبصوص عائدي املإمن  الزيادة -

                                                           
1
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ىل حتقيق إار النشاط الهذي تؤدي فيه احلوافز الضريبية يختو ابني جماالت االستثمار املتاحة،  على املفاضلةاملستثمر  محل -
 1؛مستوى الربح املستهدف من قبله

 تساعد على تشجيع االستثمار اجملاالت و االماكن اليت حيددها التشريع الضرييب يف للمؤسساتحلوافز الضريبية املقررة جعل ا -
مهال املعطيات االخرى للمنا  االستثماري السائد من إماكن طاملا أهنا ترفع من العائد املتوقع، دون اجملاالت و األ يف ههذ 

   .ههذا املنا  كوناتظروف السوق و منو ، تكاليف االستثمار من عمالة و مواد أولية، النظام القانوين السائد، و غريها من م
من أمهية احلوافز  قللتراء اليت آلالعديد من ا إن:راء المعارضة للحوافز الضريبية بنتائج دراسات و استبياناتإرتباط اآل -(ج

     ما تعلق باالستثمار  سيما اختيار جمال او مكان االستثمار الضريبية يف التاثري على قرار املستثمر سواء من حيث
      ض الدراسات اليت تناولت احلوافز الضريبية يف بعض الدول املصدرة لرأس املال كأملانيا بعنتائج على  اعتمدت، األجنيب

 2؛أثر ههذ  احلوافز مل يكن على األقل من الناحية العملية بالقدر املتوقع أن اتضح من خالهلاو و اليابان 
تخفيف لآليات و  دواتأ من  تتوفر عليهمبا  إن السياسة الضريبية :على المؤسسات السياسة الضريبيةتعدد أوجه تأثير  -(د

التمويل و القدرة التنافسية و املردودية جمال  يف املؤسساتمن التأثريات االجيابية على  العديد ميكنها إحداث ،العبء الضرييب
  .على لعب دور احملفز و املوجه لالستثمار بوجه عام القدرة هاهو ما يكسبو  ،املالية

األحوج  هي  الصغرية و املتوسطة ؤسساتملا إن: يرة و المتوسطة هي األكثر تأثرا بالحوافز الضريبيةالمؤسسات الصغ -(ه
ألهنا األكثر معاناة من معضلة التمويل  ،غالبية الدراساتنتائج تأثرا باإلجراءات التحفيزية للسياسة الضريبية حبسب  و األكثر

فإن ههذ   ،و بسبب املنافع اليت حتققها ههذ  املؤسسات من احلوافز  ،و حتمل عبء الضريبة املنافسة علىو األقل قدرة 
كما أن اخلالفات حول فاعلية احلوافز تركزت بشكل كبري حول . األخرية متارس تأثريا كبريا على قرار االستثمار داخلها

 ؛االستثمار االجنيب و املؤسسات الكبرية احلجم و الدولية النشاط على وجه اخلصوص
اجلدل الهذي أثري حول من رغم على ال :منها فعالية الحوافز الضريبية بطريقة تطبيقها و المكاسب المحققة ارتباط -(و

 :فاعلية احلوافز الضريبية يف جهذب و توجيه االستثمار بني أنصارها و معارضيها، تبقى يف اعتقادنا
 ؛اجيابياهتا أكثر من سلبياهتا -
 ؛ىل طريقة تطبيقها و الشروط و اآلليات الناظمة هلاإقدر ما يعود أن اخللل ال يعود اىل احلوافز بطبيعتها ب -
   حوافز الضريبية هو جهذب املزيد من االستثمارات سواء احمللية منها أو االجنبية للألن اهلدف من اقرار التشريعات الضريبية  -

فز املقررة على اقناع املستثمر حتقيق ههذا اهلدف يتوقف على قدرة احلوا فإنو توجيهها حنو اجملاالت ذات االولوية، 
 ؛االستثمارب

ن قناعة ههذا إألن الفرص االستثمارية قد تكون مرحبة بالنسبة لالقتصاد الوطين و لكنها ليست كهذلك بالنسبة للمستثمر، ف -
 فهي  ،االخري بأخهذ القرار االستثماري تتوقف على املكاسب اليت حيققها من تلك احلوافز ال سيما زيادة رحبية املشروع

 .احلوافز على حتسني أداء املشروع من اجلانب املايل و التنافسي خصوصا أثرتعكس 
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 .خالصة الفصل

قدرة التأثري املباشر على قرارات االستثمار، األمر الهذي على  تتوفر،  املختلفةتحفيزية ال اأدواهتبن السياسة الضريبية إ    
         يف الكثري من الدول، ال سيما يف قطاع املؤسسات الصغرية   تشجيع و توجيه االستثمار حمور أدواتمنها  جعل

و بشكل حيقق الكفاءة يف التوزيع  ،و املتوسطة أين أثبتت التجارب امليدانية فعاليتها يف توجيه االستثمار حنو ههذا القطاع
 .القطاعي و االقليمي هلهذ  االستثمارات

يتوقف على  ،هتا على توجيه و حتفيز االستثمار يف ههذا النوع من املؤسساتغري أن جناح ههذ  السياسة يف إحداث تأثريا  
يتعلق البعض منها باألدوات اليت تستخدمها ههذ  السياسة، فيما يرتبط جزء منها بضرورة توفر مجلة  ،جمموعة من العوامل

تفاعل ههذين النوعني ف .سي و التقينعوامل تقع خارج دائرة احلوافز الضريبية و تتعلق بتوفر االستقرار االقتصادي و السيا
و محلهم  ،من العوامل هو الهذي يكسب ههذ  السياسة قدرة التأثري على قرارات أصحاب األموال احملليني و األجانب

 .القائمة مشروعاهتمعلى توظيفها يف مشروعات استثمارية جديدة أو توسيع 
 هاخضاع استخدامإواردها العامة، فإن األمر يستدعي و بسبب ارتباط ههذ  السياسة بتضحية الدولة جبزء من م     

 .فائدةجلملة من الضوابط تضمن هلا الفعالية يف حتقيق أهدافها و حتول دون هدر املال العام دون 
            يف حتفيز و توجيه االستثمار بني انصارها احلوافز الضريبية اجلدل الهذي أثري حول فعالية من رغم على الو     

االستثمار األجنيب و املؤسسات  علىبشكل كبري  تركز اخلالفتبقى اجيابياهتا أكثر من سلبياهتا، كما أن  ،رضيهاومعا
   جهات النظر على أن املؤسسات الصغرية و املتوسطة هي األكثر تأثرا هبهذ  و تقارب كبري يفالكبرية، لكن هناك 

اليت تقرها السياسات الضريبية  على أهنا خمرجا من بعض املآزق و التسهيالت  وافزكثري من احلإىل   تنظر، حيث احلوافز
 ال، كما أن ههذا املؤسسات و خبالف املؤسسات الكبرية وجه اخلصوصاليت تعرفها يف اجملالني املايل و التنافسي على 

         لتجنب ين اجلبائينيو البشرية و املالية اليت متكنها من من االستعانة باخلرباء و املستشار  متلك القدرات التسيريية 
 .أو ختفيف العبء الضرييب بطريقة ال توقعها حتت طائلة العقوبات اليت تقرها قوانني مكافحة التهرب الضرييب
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     في المؤسسات الصغيرة كف اءة النظام الضريبي لالستثمار
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 .كفاءة النظام الضريبي لالستثمار في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر:الفصل الرابع 

981 

 

 .تمهيد
على هذه البيئات، لذلك للعامل الضرييب التأثري االجيايب أو السليب أمهية  إىل الدراسات املهتمة ببيئات األعمال تشري    

للمشروعات االستثمارية، من خالل  املناسبةعمال األلتوفري بيئة  جهودها اهلادفةالدول يف  اهتمام حمل يكونعادة ما 
ميكنها التأثري االجيايب على االستثمارات و توجيهها حنو قطاعات بية على خيارات ضريبية هيكلة أنظمتها الضري حماولة

اخليارات هذه ربط  عرب دولةللو مبا خيدم األهداف العامة للسياسة االقتصادية  ،معينة أو مؤسسات من طبيعة معينة
هذه السياسة، غري أن جناح هذا النظام أهداف ق نظام الضرييب تأثري اجيايب يف حتقيلليكون لخبيارات السياسة االقتصادية 

االستقرار و البساطة  مقوماتأن يستويف منا ينبغي إال يتوقف فقط على اخليارات املتعلقة بالتنظيم الفين للضريبة فقط، و 
            الية ضمن خانة األنظمة الضريبية الفعالة من الناحيتني امل ضعهاليت ت قوماتو العدالة و املرونة و غريها من امل

دارة ضريبية متلك مقومات الكفاءة اليت متكنها من إتطبيقه من قبل دون لن تتحقق هذه الفعالية  وو االقتصادية، 
 .و تأثريه االجيايب على املناخ العام لالستثمار تهو شفافي تهجتسيده عمليا بطريقة تقنع املستثمرين بعدال

ى كفاءة خيارات النظام الضرييب اجلزائري لالستثمار يف املؤسسات علىف الوقو لذلك سنحاول يف هذا الفصل     
 :الصغرية و املتوسطة من خالل العناصر التالية

 ؛منظومة الضرائب المطبقة على منظومة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر: المبحث األول -

 ؛النظام الضريبي الجزائريالرقابة و آليات الفصل في النزاعات في  شكالأ: المبحث الثاني -

 .المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر الضريبي الستثمارات نظامصالحية ال: المبحث الثالث -
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 .منظومة الضرائب المطبقة على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر: المبحث األول 
 ةاختالفا يف اخلضوع للضريبي ال ختضع لنظام ضرييب خاص، و تعرفزائر يف اجلن منظومة املؤسسات الصغرية و املتوسطة إ    

و األنشطة اليت متارسها و املناطق اليت تتواجد هبا، لذلك سنحاول استعراض أهم الضرائب و الرسوم  ،تبعا ألشكاهلا القانونية
 :من خالل العناصر التالية ةماملطبقة على هذه املنظو 

 ؛مباشرةالضرائب ال: المطلب األول  -

 ؛الضرائب غير المباشرة والرسوم على حجم المعامالت: المطلب الثاني  -
 .الضرائب و الرسوم البيئية: المطلب الثالث -

 .الضرائب المباشرة: المطلب األول  
يدة، الضريبة تتمثل أهم  الضرائب املباشرة اليت ختضع هلا املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف اجلزائر يف الضريبة اجلزافية الوح    

و ذلك ما ، الضرائب على األمالك و الثروة، مجايل، الضريبة على أرباح الشركات، الرسم على النشاط املهينعلى الدخل اإل
  :سوف نتعرض له من خالل العناصر التالية

 ؛الضريبة الجزافية الوحيدة :الفرع األول -
 ؛الضريبة على أرباح الشركات :الفرع الثاني -
 ؛الضريبة على أرباح الشركات : الفرع الثالث -
  .و الضرائب المرتبطة بالعقارات و األمالك على النشاط المهنيالضريبة   :الفرع الرابع -
 .الضريبة الجزافية الوحيدة :الفرع األول

ا ، و قد عرفت التشريعات الناظمة هلاملؤسسات الصغرية و املتوسطة دونا عن املؤسسات الكبرية ذه الضريبةختضع هل    
 .العديد من التعديالت خبصوص جمال تطبيقها و معدالهتا و فئات املؤسسات اخلاضعة هلا

مت إحدات هذه الضريبة يف اطار التعديالت اليت عرفتها منظومة الضرائب عقب  :ونطاق تطبيقها تقديم الضريبة.أوال
 .1991االصالح الضرييب لسنة 

زايف للضريبة على لتحل حمل النظام اجل 7002املالية لسنة  مبوجب قانون حدثت هذه الضريبةأ :تقديم الضريبة -1
هي الضريبة على الدخل  خيضع هلا التابعني هلذا النظام و تحيث وحدت الضرائب اليت كان ،الدخل اإلمجايل

 على النشاط املهين  يف ضريبة وحيدة تسمى الضريبة اجلزافية ضريبةال وعلى القيمة املضافة  ضريبة ال اإلمجايل  و
 قبل توسيع جمال تطبيقها إىل األشخاص املعنوينيني تطبق على مداخيل األشخاص الطبيعي كانت   ، و1الوحيدة

 7012.2مبوجب قانون املالية لسنة  رباح الشركاتأاخلاضعني للضريبة على 
 

ئيسية يف بيع األشخاص الطبيعيون الذين تتمثل جتارهتم الر  اضع هلخي عند إحداث هذه الضريبة كان :نطاق الضريبة -2
دج قبل أن يرفع إىل  0.000.000م عندما ال تتجاوز أرقام أعماهل أو تقيدمي اخلدمات  اللوازم أو البضائع األشياء و

                                                           
 .مكرر 484، المادة 4102العامة للضرائب، قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة،  الجزائر، المديرية 1
 (.4102لسنة  88ج ر .) 00، المادة 4102و المتضمن قانون المالية لسنة  01/04/4102المؤرخ في  02/01الجزائر، وزاارة المالية، القانون رقم  2
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كانت أرقام مهما    هلابعض األنشطة من اخلضوع   2مع استثناء 1دج، 10.000.000مث إىل دج  2.000.000
 00.000.000إىل  امت رفع سقف اخلضوع هل 7012املالية لسنة  صدور قانون و مع ،تهااألعمال احملققة من ممارس

اليت متارس نشاطا  ،ألشخاص الطبيعيون و املعنويون و الشركات و التعاونياتل توسيع نطاقها ليصبح شامال  و ،دج
و الوكالة مبا يف ذلك االستثمارات احملدثة يف اطار الصندوق الوطين للتأمني  صناعيا أو حرفيا أو مهنة غري جتارية

 .االشخاص الطبيعيني فقط ختصبعدما كانت  3الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر
  4:يتم حتديد أساس هذه الضريبة حسب اخلطوات التالية: تقدير وعاء الضريبة.انيثا
قبل الفاتح من  ئب التابعني له إقليميافتش الضراملضريبية منوذجه  لدى حتدد اإلدارة ا لتصريح مولنيامل إكتتاب -1

 ؛كل سنةلفيفري 
ينبغي  و ،رقم األعمال أو املبيعات املعتمدة لتحديد أساس هذه الضريبةدير بتق مولإشعار املب الضريبيةاإلدارة  قيام -2

ن تاريخ م(  ايوم 00)مهلة  هل بصفة عادية و مولميكن أن حيققه امل ذياألعمال ال لرقممطابقا التقدير أن يكون 
 5؛إلبداء موافقته أو تقدمي مالحظاته التبليغ هاستالم

يتضمن تلخيصا سنويا لتفاصيل  ،الضريبيةسجل مرقم وموقع من قبل املصاحل لاخلاضعني هلذه الضريبة  مسك -3
 .ضمن نفس الشروط تفاصيل مبيعاهتم سجل يتضمن إضافة إىل ،من املستندات االثباتيةو ما يدعمها مشرتياهتم 

 :تطبق هذه الضريبة مبعدلني مها : معدالت الضريبة.ثالثا
، كما أصبح حداث هذه الضريبة ألول مرةإعند  % 6ألنشطة التجارية بعدما كان ا يطبق على : 6 %5 المعدل  -1

 7012.7يطبق على النشاط االنتاجي بداية من سنة 
 .األنشطة باقي يطبق على: % 12المعدل  -2

 نشاطا متارس اليت  الصغرية ملؤسساتا يطبق على التقديري النظام جند أن  8التونسي ييبشريع الضر التب قارنة باملو      
السقف هذا  ، مع رفع ينارد 00.000 السنوي معامالهتا رقم يتجاوز مل إذا ،خدميا أو جتاريا أو حرفيا أو صناعيا

             ينارد 1200 تساوي ةضريب دفع خيتارون الذين التقديري للنظام لخاضعنيل بالنسبة ينارد 100.000إىل
 السنوي  رقمال أساس على التقديرية الضريبة تضبط د،1200بــ التقديرية للضريبة اخلاضعني ستثناءإب و ،سنويا

 حالة يف و ،املضافة القيمة على األداء من هبا ةاملطالب حترر و ،هنائية احتياطية أقساط ثالثة إليها تضاف ،لمعامالتل
 .9الدخل على الضريبة جدول حسب الضريبة التجاري تضبط صلاأل يف التفويت

                                                           
 .0مكرر  484و  0مكرر  484،مرجع سابق، المادتان  قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 1
2

عمليات إيجار العتاد ما عدا الحاالت التي تمارس فيها هذه األنشطة بصفة عرضية  -العمليات التي يقوم بها الوكالء المعتمدون -عمليات البيع بالجملة:األنشطة المستثناة هي 

العمليات المتعلقة ببيع األدوية و المنتجات  -عمليات التجارة المتعددة وتلك التي تقوم بها المساحات الكبرى -ريةأو ثانوية أو كملحق بالنسبة المؤسسة صناعية أو تجا

مؤسسات األشخاص الذين يقومون بعمليات البيع لمؤسسات مستفيدة من نظام الشراء باإلعفاء و ل -المكلفون الذين يقومون بعمليات التصدير -محطات توزيع الوقود -الصيدالنية

 .ورشات البناء  -تجار األمالك و كذا منظمو العروض واأللعاب و التسليات بمختلف أنواعها -مستفيدة من اإلعفاء المنصوص عليه في التنظيم المتعلق بالمحروقات
 .00، مرجع سابق، المادة 4102قانون المالية لسنة  3
4

 .4مكرر 484المادة  قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، مرجع سابق، 
حالة رفض المكلف للتقديرات  في حالة موافقة المكلف أو عدم رده في األجل المحدد يعتمد رقم األعمال المقترح من قبل اإلدارة الضريبية كأساس لفرض الضريبة، أما في 5

  .فيض الضريبة بتقديم شكوى نزاعيةالجزافية المبلغة له نهائيا بعد رفض اإلدارة لالقتراحات المقدمة من طرفه، يمكنه طلب تخ
 (.4118لسنة  24ج ر )  01، المادة 4118المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  ،4118جويلية  42المؤرخ في  18/14الجزائر، رئاسة الجمهورية، األمر  6
 .00، مرجع سابق، المادة 4102قانون المالية لسنة  7
 .مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، ، وزارة الماليةيةتونسالجمهورية ال 8
 (. 10)لمعرفة معدالت الضريبة التقديرية في تونس راجع الملحق رقم  9
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     ظام ضرييب مبسط يتناسب مع خصوصيات مبثابة ن أنه  رغم من أن تطبيق هذه الضريبة يف اجلزائر مت تقدميه علىبال  
األمر الذي   ؛معدالته املنخفضة ،لتزاماتجراءات و اإلمكانيات املؤسسات الصغرية كونه ال يتطلب الكثري من اإلإو 

املقدر  على أساس رقم األعمال هذه الضريبةغري أن حساب . اخنفاض العبء الضرييب على هذه املؤسسات سيرتتب عنه
كانت   قد و .الضريبة حىت يف حاالت تعرضها خلسارة بدفعمطالبة املؤسسة  جعليدارة الضريبية، سجزافيا من قبل اإل

  :ن تطبيقها كما يليالضريبة بعد سنة ماخلاضعني هلذه وضعية 
  . 7002. 17. 01يف  يف اجلزائر وضعية اخلاضعني للضريبة اجلزافية الوحيدة : (74 (اجلدول رقم            

 %21اخلاضعني للمعدل  %  6اخلاضعني للمعدل اجملموع

  االيرادات
(21

 (دج 3 
اخلاضعني للحد األدىن  العدد

 دج 0111
ألدىن اخلاضعني للحد ا العدد االيرادات

 دج 0111
 االيرادات

 (21
 (دج 3 

 العدد

احلقوق  
(21

      (دج 3 
احلقوق        العدد

(21
 (دج 3 

 العدد

187.487141 .7.7783 .17874 287034 771187471 81.731. 2137101 187820 2073437881 3027843 
   Algérie, MF, DGI, lettre de la DGI n :40 du Avril 2009, p5.          Source :  

  .الضريبة على الدخل اإلجمالي : الفرع الثاني
مبا يف  ني الذين ال تتوفر فيهم شروط اخلضوع للضريبة اجلزافية الوحيدة،ضريبة على األشخاص الطبيعيال تطبق هذه    

 .ذلك أعضاء شركات األشخاص و الشركات املدنية املهنية غري املؤسسة يف شكل شركة أسهم
 :ختص هذه الضريبة فئة حمددة من املمولني و اليت تستويف جمموعة من الشروط:هانطاقتقديم الضريبة و  .أوال
لتحل حمل  ،1991الذي عرفته اجلزائر بداية من  لضرييبمبوجب االصالح ا هذه الضريبة أُحدثت: تقديم الضريبة -1

  .خيللذلك يتكون وعائها من خليط من املداخ، عرفتها اجلزائر قبل هذا التاري اليتالنوعية على الدخل  ائبالضر 
 :الذين تتوفر فيهم الشروط التالية  األشخاص الطبيعينيخيضع هلذه الضريبة  :نطاق الضريبة -2
      املستثىن من اخلضوع هلذه الضريبة  الشخص ما يعين :الخضوع للضريبة الجزافية الوحيدة عدم استيفاء شروط -(أ

بصفة  الضريبة هذهالطبيعي لـ لشخصخيضع ا و .ضوع للضريبة اجلزافية الوحيدةاخلماله حد أعرقم جتاوز أو الذي 
الدخل احملصل عليه باعتباره شريكا يف شركة و ، هان األنشطة املهنية اليت ميارسالشخصية م مداخيلهمنفردة على 

ذلك مينحهم و ضريبة لل ع املشرتكاخلضو ميكن لألزواج طلب  مع اإلشارة إىل أنه1.أشخاص أو مسامها يف شركة أموال
 ، من الربح اخلاضع للضريبة % 10احلق يف االستفادة من ختفيض قدره ذلك 

يف سكنا  يستغلوناألشخاص الذين جلزائر يف اضرييب التكليف الموطن يتوفر على : الجزائرفي جبائي الموطن ال  -(ب
مكان إقامتهم الرئيسية أو مركز يكون  نلذياألشخاص ا، نأو مستأجري منتفعني به أوبصفتهم مالكني اجلزائر 

صل فيه على غالبية الذي حيُ ، أو املكان نشاطات املهنيةالمركز ، عمالاألمقر إدارة ) يف اجلزائر مصاحلهم الرئيسية

                                                           
1

حصة الربح التي تعود له و هذه القاعدة تطبق بالنسبة لشركات األشخاص ال تفرض الضريبة على األرباح المحققة من قبلها باسم الشركة، و إنما يخضع كل شريك بصفة شخصية للضريبة على  - 

أعضاء  -أعضاء الشركات المدنية المهنية المكونة من أجل الممارسة باالشتراك -أعضاء الجمعيات باالشتراك الذين هم مسئولون بالتضامن -الشركاء الموصون في شركة التوصية البسيطة:على 

، (SARL)أو شركة ذات مسؤولية محدودة( SPA)اضعة لنفس نظام شركات التضامن، شريطة أن ال تكون مؤسسة في شكل شركات أسهم األعضاء في الشركات المدنية الخ -شركات التضامن

 وينص قانونها األساسي على المسؤولية غير المحدودة للشركاء فيما يخص ديون الشركة
فة إلى خضوع كل مساهم لـلضريبة على  الدخل االجمالي على الحصص العائدة إليه من مداخيل األموال المنقولة أما بالنسبة لشركات األموال فهي تخضع للضريبة على أرباح الشركات، إضا -

 .ضريبة على أرباح الشركاتعلى األرباح الموزعة فعال من طرف الشركة ، و تطبق هذه القاعدة استثناء أيضا على أعضاء شركات األشخاص التي اختارت طواعية الخضوع لل
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لضريبة شخصية البلد يف هذا  يف حالة عدم خضوعهم أعوان الدولة الذين يكلفون مبهام يف بلد أجنيب ، و (الدخل
جنبية الذين األزائرية أو اجلنسية اجل ذوياألشخاص ، و ( ...ممثلي القنصليات السفراء و) ع دخلهم على جممو 

 1.ول فرض الضريبة عليها إىل اجلزائر مبقتضى اتفاقية جبائية دوليةيتحصلون يف اجلزائر على أرباح أو مداخيل حيٌ 
 هذه احلالة على أساس املداخيل وليس الضريبة يف يتم فرض  : مداخيل ذات مصدر جزائري الحصول على -(ج

أنه من رغم على ال بسبب أن لديهم مداخيل من مصادر جزائريةلضريبة ، فاألشخاص الطبيعيون خيضعون لـاملوطن
 2.اجلزائر باملفهوم املذكور سابقا ليس لديهم موطن اعتيادي أو حمل إقامة يف

عة هلذه الضريبة حصر املشرع اجلزائري املداخيل اخلاض :جماليأصناف المداخيل الخاضعة للضريبة على الدخل اإل. ثانيا
التنازل  عندعفاء فوائض القيمة احملققة من قبل اخلواص بإلصت ال حقا ، قُ أصناف سبعةيف عند تطبيقها ألول مرة 
غري التجارية يف األرباح التجارية و األرياح  7012دمج قانون املالية لسنة يأن قبل ـ .من الضريبة عن أمالكهم العقارية

     :يف األصنافتتمثل هذه  و ،فئة واحدة حتت مسمى األرياح املهنية
هنة مل تهمممارس من األشخاص الطبيعيونصايف أرباح املهن اليت حيققها  تشمل: األرباح التجارية والصناعية والحرفية -1

األرباح احملققة من مزاولة بعض األنشطة ق أحلاملشرع  غري أن .بوجه عام األنشطة املنجمية و ،حرفية ،صناعية ،جتارية
  3:العوائد الناجتة عن امللحقةاألرباح  وتشمل ،ها العامتعريفيف رغم عدم مشوليتها  املداخيلهبذه الفئة من 

عمليات الوساطة هي أن على الرغم من ، و احملالت التجارية عقاراتو بيع الشراء  خبصوص :عمليات الوساطة -(أ
 ده ومع ذلك مت إحلاقها هبذه الفئة  من األرباح؛نتاجا للعمل وح

 ؛السعي إىل التنازل عنه واالستفادة من وعد بالبيع يتعلق بعقار تعلق األمر بيعندما : الوعود بالبيع -(ب
معاملة تأجري  غري أن. إستغاللصناعية مبا فيها من عتاد التجارية أو ال اتؤسسملإذ تعلق التأجري با :يجاراتإلا -(ج

الت التجارية مبا فيها من جتهيزات كأنشطة جتارية، حيرمها من االخضاع الضرييب املخفف اخلاص بعمليات تأجري احمل
، فهي األخرى كان يفرتض قد ال يكون يف صاحل املؤسسات الصغرية و املتوسطةالعقارات املبنية و غري املبنية و هذا 

معاجلة معضلة أخرى تواجهها هذه املؤسسات هي معضلة أن تستفيد من معاملة ضريبية متميزة كوهنا تسهم يف 
ظهر هذه املعاملة غري املتكافئة أولوية اهلدف االجتماعي على اهلدف االقتصادي، فاألولوية ملعاجلة لذا تُ  ،العقار

 .و ليس العقار الصتاعياشكالية السكن 
ىل النشاط إهي أقرب يف اجلزائر ة الدواجن أنشطة تربيأن  على الرغم من :بطريقة صناعية أنشطة تربية الدواجن -(د

من االستفادة من املزايا  اميكنه النشاط الفالحيضمن  ا، وتصنيفهيف حالة أخذها طابعا صناعياحىت  الفالحي
  .يف ظل العجز الكبري هلذا القطاع على تلبية حاجة السوق الوطنية، ال سيما الضريبية املمنوحة هلذا القطاع

املكاسب الرأمسالبة الصافية مبناسبة عمليات التنازل لقاء عوض عن القيم املنقولة  مت إحلاق: سماليةالمكاسب الرا -(ه
 7012.4مبوجب قانون املالية لسنة صناعية و التجارية احملدد صراحة يف القانون لرباح افئة األو احلقوق االجتماعية ب
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   األخرى صعوبة تصنيفها يف أي من األصناف يعود لالتجارية  حلاق هذه األنشطة باألرباح الصناعية وإ إن   
و األمر ينطبق إيضا  .د املعاملة الضريبية ألنشطة ختتلف أمهيتها يف االقتصاد الوطينيحو ه أدى إىل تأن غري ،للمداخيل

       ، فاحلريف عادة يزاول نشاطه بصفة مستقلة الصناعيني رباح أصحاب احلرف بطريقة مماثلة للتجار وأخضاع إعلى 
أن  كما .ن استعان ببعض املعدات فهي ال متثل العنصر الرئيسي يف النشاطإ و ،العنصر األساسي يف مهنته هو العمل و

يظهر األمر الذي ، يف اجلزائر لمؤسسات الصغرية و املتوسطةمشمولون بالتعريف الرمسي ل قطاعاملنتسبني هلذا الغالبية 
يف  يضمأن القطاع احلريف  سيماجراءات العملية املطبقة عليها، اإلبني  ات واملؤسس ترقية هذهبني سياسات  اتناقض

تكون مصدر ميزة نسبية للدولة، ما يقتضى خصها بإجراءات التخفيف قد جانب كبري منه الصناعة التقليدية اليت 
 .ة بالدرجة األوىلعتبارات املاليعلى اال بينقد ميكن القول أن حتديد املداخيل بالصفة السابقة  لذا .الضرييب

  : ضمن الشروط التالية هنة حرة أو مهنة غري جتاريةهي األرباح الناجتة عن مزاولة م : األرباح غير التجارية -2
 ؛عتيادية بنية الكسب املادي من قبل املمارس هلااإل املزاولة الفعلية و -(ا

     حلسابه  حتت مسؤوليته الشخصية و و اقتصاديا عن الغري للمهنة بصفة مستقلة قانونيا و مولممارسة امل -(ب
وجود هذا االرتباط خيضعه لضريبة فأال يكون مرتبطا مع الغري بأي عالقة عمل تضفي عليه صفة األجري،  و ،اخلاص
 ؛األجور

تعتمد أساسا على الكفاءة  و ،العنصر األساسي يف املهنة احلرة أو غري التجارية هو العمل الذهين بصفة خاصة -(ج
العنصر األساس ذه املهنة املزاول هل يبقى املعدات متت االستعانة ببعض التجهيزات و ذاإحىت فمية واخلربة الفنية، العل

لعب فيها العمليات أرباح املهن اليت تحددها يف  إذ 2السياق،اجلزائري مل خيرج عن هذا  التشريع و 1.يف حتقيق الربح
 :فهي تشملعلى هذا األساس  و ،ملمارسة الشخصية لعلم أو فنيف ا تتمثلفهي من مث  و ،هاما الفكرية دورا

 اخل؛...املستشارون  اجلبائيون و ،احملاسبون ،احملامون ،املهن احلرة كاألطباء وائدأرباح أو ع -
 ؛ون مكاتب حلساهبم اخلاص كاملوثقونري مداخيل املوظفون العموميون الذين يس أرباح و -
الريوع اليت يتقاضاها املخرتعون من  و ،املؤلفون املوسيقيون وورثتهم الكتاب وريوع عائدات التأليف اليت يتقاضاها  -

 .اخل...صنع الاستغالل شهاداهتم  أو بيع عالمات 
االيرادات التجارية و الصناعية و احلرفية يف فئة فئة  وهذه الفئة من املداخيل  7012قانون املالية لسنة  وحدو قد  

  3".هنيةاألرباح امل"حتت مسمى واحدة 
 :4ما يلي اإليرادات  الفالحيةتشمل  : اإليرادات الفالحية -3
       بيع املنتجات الزراعية ،ألمالك الريفيةااستغالل األرباح الناجتة عن مشروعات تشمل  :األنشطة الفالحيةأرباح  -(ا

 ؛، و األرباح الناجتة عن مشاريع استصالح األراضي ةالغابي و
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 .02قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، مرجع سابق ، المادة  



 .كفاءة النظام الضريبي لالستثمار في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر:الفصل الرابع 

911 

 

تربية خمتلف احليوانات، غري األرباح الناجتة عن مشروعات استغالل حظائر تتمثل يف  :لحيواناتأنشطة تربية اأرباح -(ب
تصنف متارس بطريقة تقليدية، بينما  تربية الدواجن ال تعترب إيرادات فالحية إال إذا كانتألرباح حظائر أنه بالنسبة 
 .التجارية واحلرفية رباح الصناعية والتسمني الصناعي ضمن فئة األ اليت تعتمد على التفريخ واحلظائر 

 :1هذه املداخيلتشمل  : مداخيل رؤوس األموال المنقولة -4
الشركات ، ت األسهماإليرادات اليت توزعها شركا  تضم :اإليرادات المماثلة لها ريوع األسهم وحصص الشركات و -(أ

الشركات ، و جلبائي لشركات األموالشركات األشخاص اليت اختارت النظام ا، املدنية املتخذة شكل شركات أسهم
، حيث ختضع الشركة للضريبة اضريبيزداوجا إللضريبة األرباح املوزعة  عن إخضاع  رتتبيو  .ذات املسؤولية احملدودة

خضاع كان اإل و .مجايلمث ختضع األرباح الصافية املوزعة على الشركاء مرة ثانية للضريبة على الدخل اإل رباحاألعلى 
 :سابقا كما يلي تمي األخري 

 ؛الضريبة املرتتبة عنه مبثابة القرض الضرييب تعترب  ضرييب أويل و خضاعخيضع إل -
من الضريبة  و خيفض خذ قسط الضريبة املقتطع من األرباح املوزعة بعني االعتبارؤ ي ،لتصرحيه النهائي مولعند ايداع امل -

 غري أن .توزيعهعلى الربح الذي مت خضاع املزدوج للضريبة ة اإلعملي تسويةبذلك يتم و ،مجاليةاملرتتبة على املداخيل اإل
  .زدواج ضرييب اقتصاديإل مولنيألغيت ما ترتب عنه خضوع هذه الفئة من املهذه اآللية 

السندات العامة وسندات ، عوائد الديون العقارية تشمل هذه االيرادات : الودائع و الكفاالت إيرادات الديون و -(ب
          مهما كان ختصيص  الودائع املالية حتت الطلب أو ألجل حمدد مهما كان املودع و، رىالقروض األخ

 .سندات الصندوق و، احلسابات اجلارية، الكفاالت نقدا، الوديعة
       احملالت التجارية  ،بنيةاملعقارات العقارات أو أجزاء الإجيار  الناجتة عن تتمثل يف العوائد :يجاريةاإلالمداخيل  -5

األرباح الناجتة  ، واألراضي الزراعية ذلك يف األمالك غري املبنية مبختلف أنواعها مبا، الصناعية غري احلاوية لتجهيزاهتا و
 :هو داخيلاملالحظ على هذا النوع من املو 2.اليت يضعها مالكها جمانا رهن تصرف الغري وعن العقد العارية 

 عوائد إجيار عفاءات الضريبية ذات الطابع االجتماعي على غرارلة من اإلمج استفادهتا من: عفاءاتمن حيث اإل -(أ
املوجهة احلوافز يف حني تنعدم ،  7م00اليت ال تتجاوز مساحتها  3الشقق اجلماعية و السكنات املوجهة لصاحل الطلبة
كن لعإعفاءات حيث مي .على وجه اخلصوص املؤسسات الصغرية و املتوسطةقطاع  للقطاع االقتصادي بوجه عام، و

 .املؤسسات هذهعاين منه تشكالية العقار الذي إالضريبية يف هذا اجملال املسامهة يف حل 
يرادات ذات الطابع اإل ودات العقارية ذات الطابع الصناعي رايتفرقة بني اإل هناك :من حيث المعاملة الضريبية -(ب

بينما يف احلالة الثانية ختضع ملعدل نسيب  ، %70عن  يقل للضريبة مبعدل الاالجياري، ألنه يف احلالة األوىل ستخضع 
 .خفاء الطابع احلقيقي للدخل االجياريإىل التحايل من خالل إهو ما قد يدفع البعض  و ،% 12قدره 
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 .22،22ائب المباشرة و الرسوم المماثلة، مرجع سابق ، المادة قانون الضر 
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 .24نفس المرجع، المادة  
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يتحقق من خالل عالقة التبعية بني مؤدي  ،تتعلق باإليرادات الناجتة عن عمل حبت :المنح و المرتبات األجور و – 6
املداخيل املماثلة لألجور ، املكآفات امللحقةو رئيسية هذه الفئة املكآفات التشمل  و، العمل صاحب اخلدمة و

املكآفات املدفوعة إىل الشركاء ذوي األقلية يف ، التعويضات، (، األلبسة االمتيازات العينية مثل التغذية، السكن)
لقاء  لتخصيصات اجلزافية املدفوعة ملديري الشركاتا التسديدات و التعويضات و، احملدودة املسؤوليةالشركات ذات 

 1.املقبوضة من قبل أشخاص يعملون يف بيوهتم بصفة فردية حلساب الغري املكآفاتو  ،مصاريفهم
ها من ءيتشكل وعاأن  مجالية على الدخلإلالضريبة ا طبيعة تقتضي:على الدخل اإلجمالي تحديد وعاء الضريبة.ا لثثا

يف مجايل األوعية الضريبية اخلاضعة للضريبة على الدخل اإل تعدد، غري أن ه االقتصاديةادر مصختلف صايف الدخل مل
      طرق تقدير الوعاء الضرييب يف جنم عنه اختالف   ،1991بعد اصالح  التعديالت اليت عرفتها الضريبةو اجلزائر 

النظام الضرييب اجلزائري بطريقة  رار أخذإستمىل درجة توحي بإ حتصيل الضريبة تبعا ملصدر الدخل جراءات ربط وإ و
 :يليا هذا ما سنحاول توضيحه فيم و ،1991قبل  احلالكان   مثل ماالضرائب النوعية على الدخل 

 القابلة للتخفيض التكاليف يرادات وحتدد قيمة الوعاء الضرييب بالفرق بني اإل : رباح التجارية والصناعية والحرفيةاأل -1
الناجتة عن التنازل عن األصول  ىل ذلك األرباح أو اخلسائر الرأمساليةإيرادات، يضاف على تلك اإلالالزمة للحصول و 

 .أي ايرادات عرضية االستثمارية و
  وفر  على اثرها مناملؤسسة  تستفيداملعاملة الضريبية املتميزة للمكاسب الرأمسالية اليت  ىلإشارة هنا البد من اإل    

ما  و هو ،هبا املؤسسة لتزامايف حالة عدم  ضرييبمصدر خطر  إىل التكاليف اليت قد تتحولشروط ختفيض ، و ضرييب
 :اليت تتحملها الضريبية يزيد من التكلفة 

هذه ، وتعامل ىل الفرق بني مثن بيع األصل وبني قيمته احملاسبية الصافيةإينصرف مفهومها  : المكاسب الرأسمالية -(أ
  2:يف أساس الضريبة بالنسب التاليةدرج تحيث ة، معاملة ضريبية خمففاملكاسب 

 ؛(فوائض القيمة قصرية األجل)اب سنوات من االكتس ثالثةإذا مت التنازل عن األصل االستثماري يف حدود  % 07 -
 (.فوائض القيمة طويلة األجل)سنوات من االكتساب  ثالثةإذا مت التنازل عن األصل االستثماري بعد  35% -
يف شراء أصول  نقضاء أجل ثالث سنواتإقبل  اثمارهإعادة استحالة يف من الضريبة كليا تعفى  وائض غري أن هذه الف 

 .يف إطار القرض االجياري أو شركات من نفس التجمع أو حتققها بني رأمسالية جديدة
شراء أصول  ىلو تدفعهم إ االستثمارعلى املتوسطة  الصغرية و ؤسساتأصحاب املالضريبية هذا املعاملة شجع تو     

البنوك على  املؤسسات املالية ويف نفس الوقت  كما تشجع  .ذلك الضرييب املرتتب عن رنتيجة الوف ،رأمسالية جديدة
 .لصاحل هذه املؤسسات التمويل اإلجياريالعمل بصيغة 

 على الضرييب الوعاءاليت حتملتها املؤسسة عند حتديد  التكاليفختفيض  تتوقف قابلية :تخفيض التكاليفشروط  -(ب
 :و اليت تنقسم إىل شروط عامة و شروط خاصة لضرييب،الشروط احملددة من طرف التشريع ا ئهاإستيفا

                                                           
1

 .08و ،00الرسوم المماثلة، مرجع سابق، المادتان  قانون الضرائب المباشرة و 
2

 .080نفس المرجع، المادة  
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 1:تتمثل يف استيفاء العبء ملا يلي وتطبق على مجيع التكاليف  :الشروط العامة -(أ-ب
 ؛عمهتوفر اإلثباتات اليت تدو  صاحلها،و لستخدام يف إطار النشاط العادي للمؤسسة اإل -
 ؛ختفيض يف األصول الصافية يف يرتجم أن -
 2.نفق فيهاأن يدرج ضمن أعباء السنة اليت اٌ  -
         تتعلق بوضع حدود قصوى لبعض التكاليف لعدم ارتباطها مباشرة بنشاط  :الخاصة الشروط -(ب-ب

، أو لتشجيع املؤسسات يبالضري بغية ختفيض الوعاءتضخيمها لحيلولة دون كمحاولة من التشريع الضرييب ل ،املؤسسة
  :يف دودو تتمثل هذه احل ،الرياضية الثقافية و على املسامهة يف حتقيق بعض األهداف االجتماعية و

حدود  يفإال  حائز على أسهمؤسسة فردية أو زوج شريك أو زوج ملأجر زوج مستغل ال يسمح بتخفيض : األجور -
 ؛عن األجر الوطين األدىن املضموندون أن يقل  ،غل نفس املنصباألجر املمنوح لعون له نفس التأهيل املهين أو يش

  ام بعدلكل مستفيد سنويا دج  200 يف حدودو اهلدايا ذات الطابع االشهاري يقتصر التخفيض على  :الهدايا -
 ؛دج قبل ذلك 772 كانت يف حدود

 دون فقط بع اإلنسايناملؤسسات ذات الطا لصاحل اجلمعيات و ما يكونيسمح بتخفيض :التبرعاتاإلعانات و  -
دج يف الفرتة  2200 ،7000 -1990دج يف الفرتة  70.000 هذا السقف بعدما كان ،سنويا 3دج700.000 جتاوز
 ؛دج 1.000.000إىل  7014رفعه قانون املالية لسنة  مث ،1994 -97دج يف الفرتة  2000 ،92-1992

من رقم أعمال السنة املعنية  %10 حدوديف  بتخفيضهايسمح : الكفالة الرياضيةو المبالغ المخصصة لإلشهار المالي  -
دج يف  1.000.000فقد كان  ،كان هذا السقف حمل العديد من التغريات و .4دج 00.000.000دون جتاوز 

 ،7000 – 1990 دج يف الفرتة 0.000.000 ،1992 -1996 دج يف الفرتة 7.000.000 ،1992-97الفرتة 
يضا أجراء يطبق هذا اإلو  .7002 بداية من 5دج 10.000.000 و ،7006 -7004 دج للفرتة 6.000.000

 ؛صنفة وإحياء املناسبات التقليديةاملناظر التارخيية امل ترميم املعامل األثرية وبالنسبة ملؤسسات 
من الربح دون  %10يف حدود  يكون التخفيض :المعتمدة الهبات المقدمة لمؤسسات البحث العلمي المقيمة و -

عادة استثمار املبلغ املرخص خبصمه يف اطار إشريطة  ،التطوير كنفقة يف اطار البحث و  6دج 100.000.000جتاوز 
الوزير املكلف بالبحث  التطوير بقرار مشرتك بني الوزير املكلف باملالية و أنشطة البحث و دحتد و ،هذا البحث
 ؛سبة السابقة عدة تعديالتقد عرفت الن ، والذي تتبعه املؤسسة الوزير املكلف بالقطاع العلمي و

العقوبات  و ،الضريبة على القيمة املضافة ،الضريبة على أرباح الشركات ،مجايلالضريبة على الدخل اإل: الضرائب -
 ؛بشكل عام غري قابلة للتخفيض

                                                           
1

 .020و02قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، مرجع سابق ، المادتان،   
2
 Maurice Cozian, précis de fiscalité des entreprises, 31

e
 ed, Litec, paris, 2008, p 49. 

-  G. sauvageot, P.A.Leveau, La fiscalité, Nathan, 2007, p 70. 
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إال إذا كانت السيارة  ،1دج1.000.000 قاعدة  يف حدود إال  اهتالك السيارة السياحيةال يسمح ب :االهتالكات -
فقد كان  2،، وقد عرف هذا السقف عدة تعديالتمتثل األداة الرئيسية للنشاط فال يؤخذ هبذا السقف

 يتم ، على أن 7004دج مبوجب أحكام قانون املالية لسنة  000.000قبل أن يرفع إىل  97دج سنة 000.000
على و ، لى القيمة املضافةلضريبة عألنشطة اخلاضعة لـبالنسبة ل سمخارج الر سعر الاالهتالك على أساس حساب 
 ؛بالنسبة لألنشطة غري اخلاضعة هلذه الضريبةسعر داخل الرسم الأساس 

 . الالحقةيف ايرادات السنة  مج، ويف حالة عدم حتققها فإهنا تدقابلة للتخفيض عند حتققها فعال تكون : المؤونات -  
  :يف الفئة السابقة أي  املوضحةبنفس الطريقة  الدخولدد وعاء الضريبة هلذه الفئة من يتح :غير التجارية األرباح -2

 فوائض القيمة المهنية ( + التكاليف المستوفية لشروط التخفيض   -اإليرادات المهنية )=  الضريبي الوعاء
 التعويضات املقبوضة مقابل التوقف عنمع إضافة العامة واخلاصة املذكورة سابقا  ضمن نفس الشروطوختفض النفقات   
 .حصص الشركات املكاسب احملققة من التنازل مبقابل عن القيم املنقولة وو ، ارسة املهنة أو حتويل الزبائنمم
مسك حماسبة مبسطة مدعمة وجب يُ  ،7012قبل أن يلغى بداية من لقد كان نظام االخضاع الضرييب هلذه الفئة   

مبا جاء يف التصريح عادة يؤخذ و  .لحة الضرائب املختصةمن قبل مص هااعتمادضرورة الوثائق املؤيدة هلا، و  باحملررات و
يف اطار الرقابة الالحقة للتصرحيات املمنوحة هلا حبكم  دارةاإل قد تتدخل يرادات ونفقات لتحديد الربح الصايف، وإمن 

عاء الضريبة يتم تقدير و  يف حالة غياب هذه احملاسبةو  ،الضرييبيقتضيها التشريع حداث التعديالت اليت إل القانون
 .يرادات و النفقاتعن اإل توفرتالقرائن اليت  بناء على املؤشرات و ،بطريقة تلقائية من طرف املصلحة املختصة

نفس ضمن  اخلاضعة للضريبة تبعا للنظام احلقيقيالقطاع  حدد الوعاء الضرييب ملؤسساتتي :الفالحية تاإليرادا -3
خصم النفقات الالزمة  بعد صايف الربح الناتجيف ما يعين أن الوعاء يتمثل  ،جراءات املطبقة على األنشطة التجاريةاإل

تقدير  مع ذلك حدد التشريع الضرييب طريقةو  ،خصمها من رقم األعمالاليت أجاز التشريع الضرييب ملمارسة النشاط 
  3:بالكيفية التاليةا عامالهتلتلبقية املؤسسات يف ظل صعوبة املسك احملاسيب القطاع هذا نشطة أيرادات الناجتة عن اإل

عن استغالل اهلكتار ليضرب  4حيدد الدخل اخلاضع للضريبة على أساس صايف الربح الناتج  : مداخيل األنشطة الفالحية -(أ
  :حبسب طبيعة املزروعات، وميكن اختصار ذلك يف العالقة التالية بعد ذلك يف املساحة املستغلة و

 المساحة×( نفقات الهكتار  –المتوسطة للهكتار التعريفة = )اإليراد الخاضع 
ممثل  و ،ثل عن اإلدارة املكلفة بالفالحة،مم لضريبيةممثل عن اإلدارة اتضم  5جلنة والئيةمن قبل تعريفات ونفقات اهلكتار  حتدد 

  .6عن غرفة الفالحة

                                                           
 .8، مرجع سابق،المادة 4101قانون المالية لسنة  1
، وقانون  المالية لسنة  8المادة 4118، وقانون المالية لسنة  4المادة  4112، وقانون المالية لسنة  4المادة  4110، وقانون المالية لسنة  04ة الماد 0338السقف عدل بموجب قانون المالية لسنة  2

 .8، المادة .4101
 .37قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، مرجع سابق، المادة  3
 .توسطة للهكتار و نفقات إستغاللهريفة الميتمثل الربح الصافي في الفرق بين التع 4
 (.4114لسنة  80ج ر )  04، الماد4110 المتضمن قانون المالية لسنة 4114ديسمبر  42المؤرخ في  14/04الجزائر، وزارة المالية، القانون   5
 .مارس من كل سنة، و إذا تعذر ذلك يتم تطبيق التعريفات المعمول بها سابقا 10يصدره قبل تطيق التعريفات المحددة من قبل هذه اللجنة بعد مصادقة  المدير العام للضرائب عليها بقرار  6
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      لكل صنف من أصناف حيدد الدخل اخلاضع على أساس القيمة التجارية املتوسطة  : تربية المواشي -(ب
هو  و1 ،60 %املذكورة سابقا، مع تطبيق ختفيض ب من قبل اللجنة الوالئية هي األخرى حتدد اليت  احليوانات، و

 : ميكن صياغة طريقة حتديد وعاء الضريبة يف العالقة التالية النشاط، و حيتاجهامبثابة تقدير جزايف للنفقات اليت 
  %) 07تخفيض )  –( رؤوس كل فصيلة×ة التجارية المتوسطة القيم)= اإليراد الخاضع   

النفقات احملددة من قبل  بالفرق بني التعريفات ويتحدد  ، فإنوغريها ل النح و الطيورو  رتبية احملاربالنسبة لغري أنه  
 .اللجنة الوالئية املذكورة سابقا 

قطاع الفالحي يف اجلزائر، يبقى املمارسني لألنشطة الفالحية لكن بغض النظر عن املزايا الضريبية اليت يستفيد منها ال   
تنطوي على  ديريةبطريقة تق خيضعون للضريبة املتوسطة الصغرية واملؤسسات  شكل نشطتهمأغالبية تاخذ الذين و 

د عليها القرائن اليت تعتم للمؤشرات و لتشريعحتديد اظل عدم العمومية، يف  ةخلزينا حبقهم و حبقالكثري من العيوب 
يف ، و القيمة التجارية بالنسبة لرتبية احليوانات ألنشطة الزراعية وللتعريفات و النفقات بالنسبة ا تقديراللجنة الوالئية يف 

   ابقة أو ألعوان االدارة الس ةالسلطة التقديرية ألعضاء اللجن ديدالطريقة اجلزافية تعين عدم حت عتقاد بأناإلظل 
         تعاين منه املؤسسات الصغرية  ام كثرياللتعسف الضرييب الذي   سبباقد يكون  اط اخلقاد عتإلا ذاه و ،الضريبية

 .ىالرشاو  يضا منفذا للفساد وإقد يكون  ، وةاملتوسط و
 :كما يليبالنسبة هلذه املداخيل  حيدد األساس اخلاضع للضريبة  :مداخيل رؤوس األموال المنقولة -4 
 ؛املوزعة رباحلألاجملموع اخلام بلضريبة ا وعاء يتحدد :اإليرادات المماثلة شركات وعوائد األسهم وحصص ال -(أ

 .املبلغ اإلمجايل للفوائد السنويةب وعاء الضريبة يتحدد :  الودائع والكفاالت إيرادات الديون و -(ب
 : من بينها وسطة املت لمؤسسات الصغرية ول كالتبعض املشيف املداخيل ه ذالضرييب هل خضاع اإل قد يتسبب   
على  العبء الضرييب و هو ما يزيد منللضريبة،  امزدوجخضوعا خضاع األرباح املوزعة يتولد عن إ: اإلزدواج الضريبي -

 ؛االستثمار عن حجاميف اإل قد يتسبب املؤسسات و
ئع نقص الودا يفضرائب لل الكفاالت الديون والودائع و و فوائد السندات إخضاعيتسبب  :نقص المدخرات -

عدم وجود ل املتوسطة الصغرية و االستثماريةشروعات مكانياهتا يف متويل املإاالدخارية لدى البنوك، ما يضعف من 
ىل إ ذلكليضاف  ،اليت عادة ما حتظى بأولوية التمويل من طرف البنوك سيولة فائضة عن حاجة املؤسسات الكبرية

تقدمي الضمانات الالزمة التسديد و عجزها عن قدرهتا على  عدمهذه املشروعات، حبجة متويل  أصال يف البنوك حتفظ
 2.شروعاتهذه املهو ما يفاقم معضلة متويل  و ،لتغطية الديون

خفاء إللفرص املتاحة أمام نظرا مقارنة باملداخيل األخرى املداخيل منخفضا  على هذه الضرييبالعبء  لكن مع ذلك يبقى  
     دارة االمكانيات اليت متكن اإل اآلليات و بسسبب غياب ،من املصدر القتطاعرغم خضوعها لاملادة اخلاضعة للضريبة 

أن اذا استثنينا األرباح املوزعة من قبل املؤسسات اخلاضعة للضريبة على أرباح الشركات، كما  ،من تأكيد هذا االقتطاع  الضريبية 
 .اخلاضعني يف معظم احلاالت غري ملزمني باإلفصاح عن هويتهم
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 .40قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، مرجع سابق، المادة  
2

 .083، صمرجع سابق ،(مدخل تحليلي مقارن  )النظم الضريبية سعيد عبد العزيز عثمان،  
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 ؛املبلغ اإلمجايل لعإجيارات السنويةالضريبة بأساس  يتحدد: االيجاريةيرادات اإل -5
 خصم املبلغ املتبقى من األجر اإلمجايل بعدحيدد املبلغ اخلاضع للضريبة ب : األجور والمرتبات والمنح والريوع العمرية -0

 .التأمينات االجتماعية يفاملسامهات العمالية ، و املبالغ املقتطعة لتشكيل معاشات أو منح التقاعد

   :خبصوص الضريبة على الدخل أنظمة اإلخضاع التاليةالتشريع الضرييب اجلزائري  عرف:الضريبي خضاعأنظمة اإل. رابعا

 :لقد عرف هذا النظام العديد من التعديالت قبل تعويضه بالضريبة اجلزافية الوحيدة :النظام الجزافي -1
 1:املراحل التاليةللضريبة تبعا هلذا النظام  عرفت شروط اخلضوع: افيشروط الخضوع للنظام الجز  -(أ 
 ؛دج 1.200.000كان قبل ذلك و   2،دج 7.200.000املؤسسات التجارية اليت ال يتجاوز رقم أعماهلا السنوي  -
 ؛دج 000.000 كان قبل ذلك و   ،دج 1.700.000املؤسسات اخلدمية اليت ال يتجاوز رقم أعماهلا السنوي -
  بعد ما كاندج  7.200.000 اعند عدم جتاوز رقم األعمال للنشاطني مع ،سات اليت جتمع بني النشاطني السابقني معااملؤس -

 .دج 000.000 بعدما كاندج  1.700.000 جاوز رقم أعمال اخلدمات سقفيت على أن ال ،سابقةيف فرتة  1.200.000
جتارة اجلملة، األنشطة اليت يقوم هبا وكالء  مثل ،ا النظاممع استبعاد بعض األنشطة من اخلضوع للضريبة وفقا هلذ   

 .أنشطة األشغال العمومية ، ودائماالبيع، عمليات اجيار العتاد اليت تكتسي طابعا 

بذلك تقدمي طلب  عرب ،ىل النظام احلقيقيإاالنتفال  إمكانية مدققةاسبة حمل نياملمسكأجاز املشرع للتابعني هلذا النظام   
 .الرتاجع عنه خالل هذه املدةدون إمكانية السنتني املواليتني  يكون االختيار صاحلا للسنة املعنية وو ، لضريبيةعإدارة ال

    دارة الضريبية بطريقة تقدير الوعاء الضرييب تبعا هلذا النظام من طرف اإل يتم:طريقة تقدير الوعاء الضريبي -(ب
و ينبغي أن يكون  ها املختلفة،من مصادر دارة اإلليت توصلت اليها جزافية، بناء على املعلومات املصرح هبا أو ا

 .التقدير مطابقا للربح الذي ميكن أن حتققه املؤسسة يف الظروف العادية

 :ما يليبـ ميز هذا النظامتي :النظام الجزافيلتزامات إو خصائص  -(ج

مسك  ،يف أجل حمددة لعإدارة الضريبية قتصر على ضرورة تقدمي تصريح بالنتائج احملققتحيث  ،هتزاماتلإبساطة  -
  ؛ثباتاتاإلاملبيعات مع  تتضمن تسجيال للمشرتيات و ،من قبل مصلحة الضرائب املختصة مؤشرة سجالت مرقمة و

دة مث تطبيق هوامش ربح حمد ،دارة الضريبيةعلى التقدير اجلزايف لرقم األعمال الذي حتققه املؤسسة من قبل اإليعتمد  -
     .لكل نشاط اقتصادي لتقدير الربح اخلاضع للضريبة مالتنظيمن قبل 

ىل عدم االقتناع إ لهيدفع بكثري من املؤسسات التابعة  األمر الذي ،تكمن يف عدم حتيني تلك اهلوامش إشكاليته غري أن  
الربح احملقق من غري املعقول ثبات هامش  فمنغري موضوعية، حمددة بطريقة ألهنا حمسوبة على أرباح  ،بقانونية الضريبة

                                                           
 .02الرسوم المماثلة، مرجع سابق، المادة  قانون الضرائب المباشرة  و 1
 (.4112لسنة  82ج ر ) .4، المادة 4112المتضمن قانون المالية لسنة  4112ديسمبر  43المؤرخ في  12/40الجزائر، وزارة المالية، القانون  2
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وحل هذه  .لالخنفاض خاصة حتت تأثري املنافسة عرضةرتفاع كما هو فهو عرضة لعإ ،وراء ممارسة نشاط معني لفرتة طويلة
ومصلحة املؤسسة اخلاضعة هو اعتماد طريقة اجلزاف االتفاقي ألن فيه توفيق بني مصلحة اخلزينة العمومية  املشكلة
 ؛اجلزائري الضرييبالنظام  متيزمصداقية الضريبة اليت  و يف قانونية  ونبة املرتفعة للطعنسالمن  يقللأنه كما للضريبة،  

 .7002دة مبوجب قانون املالية لسنة مت استبداله بالضريبة اجلزافية الوحي قد املؤسسات الصغرية و املتوسطة،  و خيص  -
 :ضوع للنظام اجلزايف مث النظام املبسط الحقاخيص املؤسسات اليت ال تتوفر فيها شروط اخل  : النظام الحقيقي -2
  1:عرفت هذه الشروط الوضعيات التالية: شروط الخضوع للنظام الحقيقي -(أ
 قبل ذلك؛ دج 1.200.000 بعدما كاندج  7.200.000التجارية اليت جتاوز رقم أعماهلا السنوي املؤسسات  -
 ؛فيما سبق دج 000.000بعدما كان  2دج،1.700.000 املؤسسات اخلدمية اليت جتاوز رقم أعماهلا السنوي -
 ؛عند طلبها ذلك ن مل تتجاوز أرقام أعماهلا احلدود املذكورة سابقاإ و منتظمة املؤسسات اليت حتوز حماسبة موثوقة و -
 ؛املستثناة من النظام اجلزايف مهما كان رقم األعمال احملقق من قبلها املؤسسات -
دج مث  10.000.000أعماهلا رقم تجاوز ياليت  املؤسسات أصبحت ختضع هلذا النظام 7000صدور قانون املالية لسنة ب   

ميكن للتابعني للنظام املبسط الذين يتوفرون على حماسبة موثوقة  غري أنه 3،دج 00.000.000ىل إرفع هذا السقف 
قبل إلغاء  سب النظام احلقيقيحللضريبة من القانون التجاري أن خيتاروا اخلضوع   (10) و (9)مطابقة ألحكام املادتني 

 .7012بداية من املبسط النظام 
الربح  يتحدداعتمادا على احملاسبة، حيث تقدير الوعاء الضرييب تبعا هلذا النظام يتم  :طريقة تقدير الوعاء الضريبي -(ب

 .سسةمن رقم األعمال الذي حققته املؤ  فضهاخصم التكاليف اليت يسمح القانون خب بعداخلاضع للضريبة 
حيث يتطلب  ،لتزامات على عاتق املؤسسةيتميز هذا النظام بتزايد حجم اإل :النظام الحقيقيلتزامات إو خصائص ( ج

طبقا للتشريعات املعمول هبا يف هذا االطار، وتقدمي تصريح بالنتائج احملققة مهما كانت  4مسك حماسبة منتظمة
هو  و ،حبسب احلالةيتضمن مبلغ الربح الصايف أو اخلسارة ن على أ ،أفريل على األكثر من كل سنة 00يف طبيعتها 

 .، لكنه يبقى األفضل من النظام اجلزايفما يرفع من تكلفة املسك احملاسيب
حدث مبوجب قانون أُ  ،هو نظام وسط بني طريقة التقدير اجلزايف وطريقة النتيجة الصافية احلقيقية :النظام المبسط -3

 :70005 املالية لسنة
غري املستثناة من اخلضوع للضريبة اجلزافية الوحيدة أو املؤسسات النظام ذا ختضع هل :روط الخضوع للنظام المبسطش -(أ

الذي عرف  لخضوع هلذه الضريبة ول احملدد السقفبسبب جتاوز رقم أعماهلا  هلذه الضريبة املستوفية لشروط اخلضوع
 حيقغري أنه  6.دج 00.000.000 ل يف احلالتني مبلغلكن دون أن يتجاوز رقم األعما ،العديد من التعديالت

 ؛حسب النظام املبسط للضريبة على الدخل اإلمجايلاالختياري اخلضوع طلب للخاضعني للضريبة اجلزافية الوحيدة 
                                                           

1
 .17قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، مرجع سابق، المادة  
2

 .4، مرجع سابق، المادة 4112قانون المالية لسنة  
 (.4100لسنة  21ج ر رقم )  .4، المادة 4100لسنة لي ـيـمـكــتـلن المالية اوـانــقالمتضمن ، 4100جويلية  08في رخ ؤالمـــ 00/ 00م ــقن روــانـــقالجزائر، رئاسة الجمهورية،  3
4

 .من قانون الضرائب المباشرة 024من القانون التجاري والمادة   01، و 3مطابقة ألحكام المادتين المحاسبة المنتظمة هي التي تكون  
5

 .41قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، مرجع سابق، المادة  
6

 .مكرر 4، مرجع سابق، المادة  4100قانون المالية التكميلي   
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ل يتم تقدير الوعاء الضرييب تبعا هلذا النظام اعتمادا على حماسبة مبسطة، حيث يتمث :طريقة تقدير الوعاء الضريبي -(ب
  ؛احملققخصم التكاليف اليت يسمح القانون خبفضها من رقم األعمال  بعد ما تبقى الربح اخلاضع للضريبة يف

     ومرونة أكرب من حيث مسك الوثائق  ،لتزاماتهإطة سايتميز هذا النظام بب :مبسطالنظام اللتزامات إ خصائص و -ج
يداع تصريح إ و ،ذ يقتصر على مسك حماسبة مبسطةإ ،بةاحلسابات اليت تتيح استخالص النتيجة اخلاضعة للضري و
 حسابا مبسطا لنتيجة ،يتضمن الربح اخلاضع للضريبة يشمل ميزانية ملخصة على األكثر من كل سنة أفريل 00يف 
لتزامات اليت يقرها التشريع هي نفس اإلو  .املخزون ركةحل جدوال، و مؤوناتلل اكشف،هتالكاتلعإ جدوال، السنة

 االيت ال متكنه امراعاة إلمكانياهت املؤسسات الصغرية و املتوسطةيف متناول عادة وضع هذا النظام يُ  1.الفرنسي الضرييب
االندماج التدرجيي يف نظام الربح احلقيقي دون االصطدام بالعبء فرصة  هلاكما يتيح  ،من مسك حماسبة مدققة

 7012.3زائر مبوجب قانون املالية لسنة و مع ذلك ألغي يف اجل ،دفعة واحدة الذي يفرضه 2الضرييب

 :نظام التصريح املراقبهو نظام خاص باملؤسسات غري التجارية اليت ال تتوفر على شروط  : دارينظام التقدير اإل -4
تجارية اليت ال تتجاوز أرباحها العلى املؤسسات غري  هذا النظام  يطبق :داريشروط الخضوع لنظام التقدير اإل -(أ

 دج؛ 000.000

  يقدر وعاء الضريبة بالنسبة للمؤسسات التابعة هلذا النظام من قبل املصاحل  :طريقة تحديد الوعاء الضريبي -(ب
، فضال عن املعلومات اليت تتوفر هلذه املصاحل من املصادر هاالضريبية، على أساس املعلومات املصرح هبا من طرف

 ؛األخرى

التصرحيية و احملاسبية يف نفس التزامات النظام اجلزايف اليت  هتتمثل التزامات:داريخصائص و التزامات نظام التقدير اإل -(ج
 7000.4غري أن هذا النظام مت الغاؤه مبوجب قانون املالية لسنة . سبقت االشارة اليها

  :هو نظام خيص أيضا فئة املؤسسات غري التجارية :نظام التصريح المراقب  -5
يراداهتا السنوية إتجارية اليت تفوق الغري املؤسسات  ،خيضع هلذا النظام: ريح المراقبالتصشروط الخضوع لنظام  -(أ

العمليات املتعلقة بعناصر األصول املخصصة  دون أن تؤخذ بعني االعتبار يف حتديد هذا السقف5،دج 000.000
 .زبائنالتعويضات املقبوضة مقابل التوقف عن ممارسة املهنة أو حتويل ال، و ملمارسة املهنة

أن ختتار اخلضوع هلذا  ،للمؤسسات اليت ال تتجاوز عائداهتا السنوية احلد املذكور سابقااستثناءا غري أن املشرع مسح    
 .وتقدمي كل املستندات املطلوبة قانونا ،بدقة  الصافية أرباحهامبقدار  تصرحيهاضرورة النظام مع 

                                                           
1
 Maurice Cozian, précis de fiscalité des entreprises, op-cit, p 002. 

2
 .408،484، ص 0338أفريقيا الشرق للطباعة، -دراسة تحليلية للنظام الجبائي المغربي –عبد السالم أديب، السياسة الضريبية واستراتيجية التنمية  
3

 .0، مرجع سابق، المادة 4102قانون المالية لسنة  
4

 .2، مرجع سابق، المادة 4110قانون المالية لسنة  

 .40و الرسوم المماثلة، مرجع سابق، المادة قانون الضرائب المباشرة  - 
5

 .2، المادة 4110المتضمن قانون المالية لسنة  4111ديسمبر  40المؤرخ في  10-4111الجزائر، وزارة المالية، القانون  
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مهما  ختضع هلذا النظام  ،ؤسسات اليت تتقاضى أرباحا غري جتاريةاملكل أصبحت   7000 لسنة صدور قانون املاليةبو    
 .يراداهتا السنويةإقيمة  تكان

      يرادات الكلية وعاء الضريبة طبقا هلذا النظام من خالل الفرق بني اإليتحدد : طريقة تحديد الوعاء الضريبي -(ب 
اخلسائر الرأمسالية ضمن نفس  االعتبار املكاسب و مع األخذ بعني ،النفقات الكلية املرتتبة عن ممارسة املهنة و

يف  أما .املذكورة سابقا مجايل لفئة األرباح التجاريةالكيفية اليت يتحدد هبا وعاء الضريبة على الدخل اإل والشروط 
نه يطبق على عائد إف ،حالة منح رخصة استثمار شهادة اخرتاع أو التنازل عن براءة االخرتاع من املخرتع نفسه

يف حالة رفض املصاريف  % 30جزافيا للمصاريف املنفقة على االخرتاع قدره  ااالستغالل أو على سعر البيع ختفيض
 .املصرح هبا

 :لتابعيه على لضريبيةلتزامات ايتميز هذا النظام باقتصار اال :لتزامات نظام التصريح المراقباخصائص و  -(ج
النظام  شروطنفس ضمن  باإلثباتات ةمدعم يجة احملققةنتال يتضمنعلى األكثر أفريل  00اكتتاب تصريح يف  -

 ؛املبسط
 االيرادات و النفقاتقيد فيه يوما بيوم تٌ  ،اقليميا املختصالضرائب  مفتشمن قبل  و مؤشر عليه مسك سجل مرقم -

      سجل خاص بالعناصر املخصصة ملمارسة إضافة إىل ، دون إحتوائه على بياض أو شطب املهنية بالتفصيل
وتدعيم ذلك  تارخيه و نهاسعر التنازل يف حالة التنازل ع ،مبلغ االهتالكات ،يتضمن تاريخ االقتناء أو اإلنشاء ،املهنة

 .باإلثباتات

نظام التقدير  ألرباح غري التجارية بعد إلغاءا علىالنظام الوحيد لفرض الضريبة  ،7000بداية من هذا النظام أصبح      
صبح هناك نظام إخضاع لي7012،1نظام التصريح املراقب هو اآلخر مبوجب قانون املالية لسنة لغي أُ و قد  .االداري

مجايل من األشخاص الطبيعيني الذين يتجاوز رقم أعماهلم ضرييب واحد خيص اخلاضعني للضريبة على الدخل اإل
ء أكانوا ميارسون أنشطة جتارية فيما خيضع من مل يتجاوز هذا السقف للضريبة اجلزافية الوحيدة سوا ،دج 00.000.000

 . بعد إلغاء نظامي التصريح املراقب و املبسط أو أنشطة غري جتارية

  مجايل توصف بالتصاعدية أن الضريبة على الدخل اإلمن م رغلا على : على الدخل اإلجمالي معدالت الضريبة.ساخام
املعدالت  والنسبية،  ،دالهتا جتمع بني التصاعديةمعف، الصفات هلذه تفتقدمجالية، غري أهنا عمليا اإل وحدة وامل و

   :املعدالت التالية ،إنشائهامنذ لذا عرفت هذه الضريبة  الضرييب،خضاع نظام اإل وأطبيعة األنشطة ل تبعاالتمييزية 

هذه تطبق ، كانت 7010 غاية صدور قانون املالية لسنة ىلإ و 1991سنة  احداثهإمنذ  :المعدالت التصاعدية -1
        الصناعية  بالنسبة لألرباح احملققة من قبل األنشطة التجارية و ،عدالت تصاعديةمعلى أساس لضريبة ا

  .عدالت نسبيةمبللضريبة األخرى  يرادات اإل فيما كانت ختضع بعضملهن غري التجارية، اواحلرفية، األنشطة الفالحية، 
                                                           

1
 .0، مرجع سابق، المادة 4102قانون المالية لسنة  
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العديد من هلذه الضريبة املعدالت التصاعدية عرفت  :اإلجماليتطورات المعدالت التصاعدية للضريبة على الدخل  -(أ
 :يف اجلدول التايل لخصهان ،التعديالت
 .7016-1997للفرتة  يف اجلزائر الضريبة على الدخل اإلمجايل تطور معدالت( :  72 )اجلدول رقم                       
1991 1994 1999 2773 2008 -2710 

قسط الدخل 
 الخاضع

قسط الدخل  المعدل قسط الدخل الخاضع المعدل قسط الدخل الخاضع المعدل قسط الدخل الخاضع دلالمع
 الخاضع 

 المعدل

ال يتجاوز 
ال يتجاوز  %0 دج72.700

 يتجاوزال %0 دج00.000
 اليتجاوز %0 دج 60.000

ال يتجاوز  %0 دج60.000
170.000 0% 

72.701-
-00.001 %17 دج02.000

-60.001 %10 دج100.000-60.001 %12 دج170.000
 -  170.001 %10 دج100.000

060.000 70% 

02.001-
-170.001 %12 دج60.000

-100.001 %70 دج060.000-100.001 %70 دج740.000
 -  060.001 %70 دج060.000

1.440.000 00% 

60.001-
-740.001 %19 دج100.000

-060.001 %00 دج270.000-060.001 %00 دج270.000
من   أكثر %00 جد 1.000.000

1.440.000 02% 

100.001-
-270.001 %70 دج121.700

-270.001 %40 دج1.970.000
-1.000.001 %02 دج1.970.000

 - - %02 دج0.740.000

121.701-
 جتاوز ما %79 دج714.700

 ما جتاوز %20 دج1.970.000
 ما جتاوز %40 دج1.970.000

 - - %40 دج0.740.000

714.701-
 %02 دج709.100

        

790.101-
 %47 دج020.000

020.001-
 %49 دج420.000

420.001-
 %26 دج297.700

297.701-
 %60 دج210.700

ما جتاوز 
 %20 دج210.700

 .7000، و 7000، 1999، 1994، 1991 قوانني املالية للسنوات  مت إعداد اجلدول اعتمادا على:  املصدر          
 : إن ما ميكن إبداؤه من مالحظات حول معطيات اجلدول هو     
للشرحية اليت  %20و  لشرحية الدخل املعفاة من الضريبة   %0بني  اعشرة معدال حمصور  ثينبإالضريبة هذه حداث إ مت -

صالح الذي جاء اإل ربراتيناقض مرتفاعها إ فراط يف تعداد  املعدالت الضريبية واإلهذا  و. جد210.700تتجاوز 
ختفيف العبء  تسهم يفو لن ، على النظام الضرييبالوضوح  البساطة وصفيت  كما أهنا ال تضفيهبذه الضريبة،  

هذه الضريبة اليت كانت توصف على أهنا إحداث على الدخل املطبقة قبل النوعية فالضريبة .على املؤسساتلضرييب ا
نظام ضرييب هبذه املعدالت لذا فإن  .% 22مل تتجاوز معدالهتا نسبة متثل عبء كبري على املؤسسات االقتصادية 

كوهنا املعنية بالدرجة ،الصغرية و املتوسطةيف توفري البيئة املنسبة ألعمال املؤسسات  االسهام هال ميكن ،عددا و قيمة
 ؛األوىل هبذه الضريبة

صبح ستة يل 1994 عدالت مبوجب قانون املالية لسنةاملعدد  قلص، حيث من التطبيق بعد فرتة وجيزةجاءت ضرورة التعديل  -
 ؛دج 1.970.000 بالنسبة لشرحية الدخل اليت تفوق% 20 ذ وصلت حدإ ،تعرف ارتفاعا مع ذلك بقيتمعدالت، لكن 
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ىل مراجعة املعدالت إاألمر الذي دفع  ،لتخفيف العبء الضرييب على املؤسسات التعديالت السابقة كافيةمل تكن  -
 تعرف ، كما %40 اىلإ %20من  لختفيض املعدل املقابل للشرحية العليا من الدخحيث مت  ،1999ة سنمرة أخرى 

يف  دج و توسيع مدى بعض شرائح الدخل 60.000ىل إدج  00.000من  لضرييباحلد األدىن لعإخضاع ا ا يفرفع
 ظل االحتفاظ بعدد املعدالت؛

شرحية العليا من للخضاع رفع حد اإل و ،بعض الفئاتبتوسيع مدى  ،7000التعديالت اليت متت سنة اكتفت  -
 ؛دج0.740.000ىل إ دج 1.970.000

     (04) ىلإ (06) خل منص شرائح الديقلت من تعديالت فقد متثل يف 7000 قانون املالية لسنة  أما ما أحدثه  -
 مع دج 0.740.000 دج بدال من 1.400.000ىل إحد شرحية الدخل اخلاضعة للمعدل األعلى ختفيض و ، شرائح
 .%02إىل  %40املعدل املقابل هلذه الشرحية من  ختفيض

ما ميكن إن  :أثر تعديالت المعدالت التصاعدية على تخفيف عبء الضريبة على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة -(ب
  :هو السابقةالتعديالت استنتاجه من 

املعدل  ختفيض من خاللو ذلك  :على المؤسسات لضريبيةاالجزائري نحو تخفيف األعباء  الضريبياتجاه التشريع   -
احلد األدىن للشرحية اخلاضعة للمعدل األقصى  و رفع. 7000سنة  %40إىل  1997سنة  % 20األقصى لالقتطاع من 

 .7000دج سنة  1.440.000إىل  ختفيضها، مث دج سنة  0. 740.000إىل  1997دج سنة 210.700لالقتطاع من 
الشـرائح العليـا مـن الـدخل كانـت أكثـر اسـتفادة مـن ف: ت فيي صيالح المؤسسيات الكبييرة بالدرجية األوليىالتعديالت كان -

مـا  .الهتاداملتوسطة من الـدخل تزايـدا أو ثباتـا يف معـ الشرائح الدنيا وعرفت بينما  ،املعدالت اليت مست ا التخفيضات
علــى حســاب  أكــربقــق مــداخيل سســات الــيت حتكانــت يف صــاحل املؤ  1994ايــة مــن يعــين أن التعــديالت الــيت متــت بد
 .املؤسسات الصغرية و املتوسطة

 حتقيـق العدالـة بـني فئـات الـدخلهديف مع تعارض ي مبا متتن التعديالت السابقة إ :دخاراتالتعديالت غير مشجعة لإل -
علـــى األنشـــطة  دون أن يكـــون ذلـــك علـــى حســـاب زيـــادة العـــبء الضـــرييب و للنظـــام الضـــرييب  املـــايل املـــردودحتســـني  و

عامـل حتفيـز جعلهـا  و ،خـتالالت الـيت عرفتهـا هـذه الضـريبةيف تصـحيح اإل هـذه اجلهـود ما يقلـص مـن دور .االقتصادية
  : ةالتاليمل يتجاوز احلدود ، فاحلد املعفى من الضريبة تثبيطعامل للنشاط االستثماري بدل 

 .7016-1997للفرتة  دىن لعإخضاع الضرييب يف اجلزائراحلد األتطور ( :  76 )اجلدول رقم                       
1992 1994 1999 7000 2008-7012 
 دج170.000 دج60.000 ذج 60.000 دج00.000 دج72.700

 .7000، و 7000، 1999، 1994، 1991 قوانني املالية للسنوات  مت إعداد اجلدول اعتمادا على:  املصدر          
احلـد الـذي يصـطلح عليـه احلـد األدىن للمعيشـة أو عتبـة الفقـر بعيـدا علـى تلبيـة هـذا  يبقـى ثترغم التعـديالت الـيت حـد    

ــــل  مكنتفكيــــف ســــياحلاجــــات األساســــية،  ــــرب أهــــم مصــــادر متوي ــــيت تعت ــــدخول احملــــدودة مــــن تكــــوين املــــدخرات ال ذوي ال
  .املؤسسات الصغرية و املتوسطة
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لرتتفـع  ،اخلاضـع بالنسـبة للشـرحية األوىل مـن الـدخل % 70يبية عـن املعـدالت الضـر مل تقـل : رتفاع المعدالت الضريبيةإ -
ارتفاع مستوى العبء الضرييب علـى ذوي الـدخول الصـغرية  ما يؤدي إىل ؛%00 مبعدلو بنسبة قياسية للشرحية الثانية 

أولوياهتـا ن ضـممل يكـن  علـى مسـتوى املعـدالتحـدثت الـيت ىل القول بأن التعـديالت إاألمر الذي يدفعنا  .ةاملتوسط و
الســـلطات  جهـــود مـــعتكـــن منســـجمة  مل و بالتـــايل لـــى املؤسســـات الصـــغرية و املتوســـطة، ختفيـــف العـــب ء الضـــرييب ع

 علــى و العمــل ،دعــم املؤسســات الصـغرية و املتوســطةبالقطـاع االقتصــادي مــن خـالل  للنهــوض السياســية االقتصـادية و
 .هذا النوع من املؤسسات االستثمار يف حيفزتوى الذي الضرييب إىل املس العبء يصل فيها بيئة أعمال  هتيئة

يف ظـل لـن يكـون لـه األثـر االجيـايب   ىل أن استخدام التحفيز الضرييب لتشجيع هذا النوع مـن االسـتثماراتإ شارة مع اإل   
معقولـة  يبية لـذا قـد يكـون لتطبيـق معـدالت ضـر  املؤقـت،طـابع الب الضـرييب يتميـز التحفيزفـمعـدالت ضـريبية مرتفعـة، تطبيق 

 .األثر األكرب يف حتفيز االستثمار يف اطار القانون الضرييب العام
 عرفــت يف معــدالت  الضــريبة علــى الــدخل يف املغــرب  جنــد أن، الــدول املغاربيــة يف هــذا اجملــالبعــض تجــارب باملقارنــة ب   

، لكــن مــع الضــرييبلتخفيــف يف العــبء شــرائح الــدخل مــن ا غالبيــةســتفادة إ هــاجنــم عن 1تطــورات مشــاهبةالفــرتة تقريبــا  نفــس
قـد رأى الـبعض  حمابـاة ذوي الـدخول العليـا و و ،املتوسـطة تركيز الضـغط الضـرييب علـى ذوي الـدخول الـدنيا واستمر ذلك 

 2.األهداف ذات الطابع العاملي املفروضة يف اطار سياسات التقومي اهليكلي أن ذلك يدخل ضمن
 % 02و الـدنيا لشـرحية ل % )0( بـنيتـرتاوح معـدالهتا  شـرائح (06) ة علـى الـدخليشـمل جـدول الضـريبفتـونس يف أما     
 .اجلزائرما هو مسجل يف مع تقارب ت، و هي 3لعلياشرحية الل
  :يفتتمثل  خضاع الضرييب، ونظام اإلو مصدر الدخل  حبسبتطبق املعدالت النسبية  : نسبيةالمعدالت ال-2
 على املمولني التابعني هلذين النظامني معدل يطبق :التصريح المراقب و المبسطالمعدل الخاص بالتابعين لنظامي  -(أ

 ؛7012لغاء هذين النظامني بداية من إقبل  4مع خاصية التحرر الضرييب % 70
 :تتمثل هذه املعدالت يف اآليت :المعدالت الخاصة باألرباح غير التجارية -(ب
دفوعة يف شكل أتعاب أو حقوق التأليف للفنانني الذين لديهم موطن ص املبالغ املخي :(ضريبة حمررة)  %15المعدل -

 5؛جبائي خارج اجلزائر
الشركات  من املقدار اإلمجايل للمبالغ املدفوعة ألشخاص ميارسون مهن حرة ويقتطع  : (ضريبة حمررة) 24%المعدل  -

 ؛اليت يتقاضاها املخرتعون الريوع وعائدات حقوق التأليف و ،األجنبية غري املقيمة مهنيا يف اجلزائر
 :تشمل املعدالت التالية :المعدالت الخاصة بالمكاسب الرأسمالية -(ج

                                                           
1

 (.18)راجع هذه التطورات في الملحق رقم  
2

 .481ص  ،0338 ،أفريقيا الشرق للطباعةـ  -دراسة تحليلية للنظام الجبائي المغربي –، السياسة الضريبية واستراتيجية التنمية عبد السالم أديب 
3

 .22مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، الفصل تونس، وزارة المالية،  - 

 (.18)س راجع الملحق رقملمعرفة معدالت الضريبة على الدخل في تون -   
4

 (4113لسنة  88ج ر )  .0، المادة 4101قانون المالية لسنة المتضمن  4113ديسمبر  01المؤرخ في  13/13القانون رقم الجزائر، وزارة المالية،  
5

 .02نفس المرجع، المادة  
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احلصص االجتماعية احملققة من  ص فوائض القيمة الناجتة عن التنازل عن األسهم وخي :(ضريبة حمررة) % 15المعدل -
 اليت يعادالفوائض  ،  مع إعفاء7010سنة  بداية من1% 70أصبح املعدل قد  و املقيمني، نيطرف األشخاص الطبيعي

 ؛استثمارها يف رأمسال مؤسسة أو عدة مؤسسات أخرى
احلصص االجتماعية احملققة من طرف  واألسهم ص فوائض القيمة الناجتة عن التنازل خي(:ضريبة حمررة) %27المعدل -

 ؛وتعفى يف حالة اعادة استثمارها ،األشخاص الطبيعيني غري املقيمني
 :ختضع للمعدالت التالية :المنقولة ريوع رؤوس األموالب لمعدالت الخاصةا -(د
 ؛االشخاص الطبيعيني غري املقيمنيللمداخيل املوزعة على  :(ضريبة حمررة) % 15المعدل  -
 ؛قبل ذلك % 70و  % 12 كان أنبعد  للمداخيل املوزعة على األشخاص الطبيعيني املقيمني:(ضريبة حمررة)%17المعدل  -
بداية من صدور قانون   %40كانت أن   بعد ،إليرادات سندات الصندوق غري االمسية :(ضريبة حمررة)% 57 المعدل -

 ؛قبل ذلك % 00و   7002املالية 
 ؛الكفاالت الودائع و إليرادات الديون و :(قرض ضرييب) % 17المعدل   -
ط الفوائد دة يف دفاتر االدخار اليت ميلكها اخلواص بالنسبة لقسللفوائد الناجتة عن املبالغ املقي (:ضريبة حمررة)% 17المعدل  -

 .دج 20.000 يساوي لقسط الذي يقل عن أوا %1 ضع القتطاع من املصدر بنسبةبينما خي، دج 20.000 الذي يتجاوز
 :تتضمن هذه املعدالت مايلي :المرتبات واألجور والمنحالمعدالت الخاصة ب -(ه
 .دول الضريبة على الدخل اإلمجايل احملسوبة شهريااملرتبات جل ختضع األجور و -
املكافآت اليت متنح لفرتات  ،عالوات املردوديةطبق على ي 7010بداية من %10إىل  و الذي ُخفض %15معدل ال -

ضافة إىل باإلاملبالغ املسددة ألشخاص ميارسون ، املكافآت االستدراكات اخلاصة باألجور و ،غري شهرية بصفة اعتيادية
كل املكافآت الناجتة عن كل نشاط ظريف ذي  و ،هم الرئيسي كأجراء نشاط التدريس أو البحث العلمي بصفة مؤقتةنشاط

 2.(دج سنويا 7.000.000  ؤقتةضريبة حمررة إال يف حالة جتاوز املكافآت الناجتة عن األنشطة الفكرية امل) طابع فكري 
املؤطرين ذوي اجلنسية األجنبية املشغلني من طرف  تقنيني وال طبق على أجور املوظفني وي و الذي %27المعدل  -

 ؛ات األجنبية العاملة يف اجلزائراملؤسس
  :الت التاليةدللمعتأجري العقارات  ملداخيل الناجتة عن ا ختضع :يجاريةالمعدالت الخاصة بالمداخيل اإل -(و
  ؛للعقارات ذات االستعمال املهين:  (ضريبة حمررة)%15 المعدل -
 .للعقارات ذات االستعمال السكين : (ضريبة حمررة)% 0 المعدل  -
من مبلغ  %10ض نسبة يفختيتم  السنةقبل هذا كان حيث   ،7000بداية من  تطبيق أي ختفيضاتاالستفادة من دون  
ل هي تقاب و ،دج100.000التخفيض دون جتاوز  للسكناتبالنسبة   %00و ةالسنوي بالنسبة للمحالت املهني الجيارا

فض خيو  للسكناتبالنسبة  %10و ،ةاملهني بالنسبة للمحالت %12 قدرهمع تطبيق معدل ضرييب  .تكاليف الصيانة

                                                           
1

 .42، مرجع سابق، المادة 4101قانون المالية التكميلي  
2

 .0رجع سابق، المادة ، م4101قانون المالية  
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تأجري  واإلجيار الذي يتم لفائدة الطلبة عفاء إقبل أن يتقرر 1.%2ىلإ بالنسبة لعإجيار الذي يكون لصاحل الطلبة
 2.ائي من الضريبة على الدخلبشكل هن 7م00تتجاوز مساحتها  السكنات اجلماعية اليت ال

تعدد  ،مبنية أساسا على تفتيت املادة اخلاضعة للضريبةيف اجلزائر أن الضريبة على الدخل االمجايل  يهو اخلالصة     
التخفيف من عبء الضريبة مقارنة  و اهاأنظمة االخضاع بشكل يسمح للمؤسسات الكبرية من االستفادة أكرب من مزاي

 . هلا مجالية و موحدة للمادة اخلاضعةإكوهنا يف  ، األمر الذي يناقض طبيعة هذه الضريبة و املتوسطةالصغرية باملؤسسات 
 .الضريبة على أرباح الشركات : الفرع الثالث

بدال من الضريبة على  طوعا هلا ، غري أنه ميكن لشركات األشخاص طلب اخلضوعهي ضريبة خاصة بشركات األموال    
   .الدخل اإلمجايل

 ، حيث عوضت1991 سنةمبوجب االصالح اجلبائي الذي عرفته اجلزائر  أحدثت هذه الضريبة :نطاق الضريبة.والأ
هي ضريبية يتكون وعائها من خليط من ف عرفتها اجلزائر قبل هذا التاريخ، لذلك  يتالضريبة النوعية على الدخل ال

يكون  معنوية مستقلة عن شخصية مالكيها، وتمتع بشخصية تاملؤسسات اليت  الشركات وضع هلا خت ،املداخيل
   3:هذه الضريبة على تفرضذا هلاهلدف من نشاطها حتقيق األرباح ، 

 : تمثل الشركات اخلاضعة هلذه الضريبة يفت :الشركات -1
 ؛ (حملدودةاملسؤولية ا الشخص الوحيد ذات الشركة ذات ،الشركة ذات املسؤولية احملدودة ،املسامهة شركة)شركات األموال -(أ

  ؛الرتاجع عنه ميكنال  االختيار و ،وفق نظام شركات األمواللضريبة ات األشخاص إذا اختارت اخلضوع لـشرك -(ب
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                لضريبة وفق نظام شركات األمواللـاخلضوع عند اختيارها  يف شكل شركة أسهم غري املؤسسةالشركات املدنية  -(ج

 ؛ال جيوز الرتاجع عنهو هنائي  هذا االختيار يكونو 
 ؛التجاري اهليئات العمومية ذات الطابع الصناعي و املؤسسات و -2
 ؛االحتادات التابعة هلا الشركات التعاونية و -3
               4.حلرفيةا التجارية و فئة األرباح الصناعية وضمن اليت صنفها التشريع الضرييب صراحة  ألنشطةل املمارسةالشركات  -4

يتوقف على جتاوز رقم أعماهلا  هلذه الضريبة أصبح خضوع الشركات السابقة 7012مع صدور قاون املالية لسنة غري أنه 
مكانية طلبها إمع  5بينما ختضع الشركات اليت مل تتجاوز هذا السقف للضريبة اجلزافية الوحيدة ،دج 00.000.000

 6.على أرباح الشركات تبعا للنظام احلقيقياخلضوع االختياري للضريبة 
األعمال  رقمالفرق بني  الناتج عنالربح الصايف  الضريبة يف هذه وعاء  يتمثل  :وعاء الضريبة على أرباح الشركات .ثانيا

على أن تستويف هذه التكاليف شروط  ،يف نفس سنة النشاط اليت حتملتهاالتكاليف  احملقق من طرف املؤسسة و
 :حدد الوعاء الضرييب عرب اخلطوات التاليةيت ، لذلك الضرييب التشريع ددها حياليت اخلصم قابلية 

                                                           
 

1
 (.4110لسنة  83ج ر ) .4، المادة 4114 المتضمن قانون المالية لسنة  4110ديسمبر  44المؤرخ في  10/40الجزائر، وزارة المالية، القانون  

2
 .20، مرجع سابق، المادة 4113قانون المالية التكميلي  
3

 .000، المادة قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، مرجع سابق 
4

 .04قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، مرجع سابق، المادة  
5

 .00، مرجع سابق، المادة 4102قانون المالية  
6

 .24نفس المرجع، المادة  
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للقواعد و األسس احملاسبية اليت يسمح هبا التشريع فقا من مصادرها املختلفة و  :مؤسسةيرادات الإقيمة  تحديد -1
     الذي يقتضي مسك حماسبة ، و اخلضوع هلذه الضريبة يتم عرب النظام احلقيقي فقطالضرييب اجلزائري، كون 

يرادات اليت اإل وقيمة املبيعات الكلية السنوية من سلع أو خدمات،  للمؤسسةمجالية يرادات اإلمنتظمة، وتتضمن اإل
 .أنشطة أخرى مبا يف ذلك األنشطة العرضية قد حتصل عليها من مصادر و

 1:اجلزائري ما يلي الضرييبقبل التشريع  صمها منتشمل النفقات املسموح خب:تحديد النفقات المسموح بخصمها -2
وغريها من املصاريف العامة من أي طبيعة كانت، االجيارات اليت تدفعها املؤسسة، أجور املستخدمني، الفوائد  -(أ

عالمات الصنع و مصاريف  األتاوى املستحقة عن الرباءات ورخص االستعمال و ،املصاريف املالية اخلاصة بالقروض
اليت تتوقف قابلية خصمها على اعتماد التحويل  تعاب املدفوعة بعملة أخرى غري العملة الوطنية واأل ،عدة التقنيةاملسا

 ؛الذي تسلمه السلطات املالية املختصة
      جراءات مراقبة التجارة اخلارجية إبإعفاء من  املواد املستوردة بدون دفع و، قطع الغيار، قيمة مواد التجهيزات -(ب

يرخص جملس املخصصة للنشاطات اليت  املواد املستوردة بدون دفع ضمن نفس الشروط و الصرف من جهة، و و
 ؛القرض لتجار اجلملة و الوكالء مبزاولتها النقد و

 ؛حسب االستعماالت يف كل نوع من أنواع الصناعة أو التجارة ،االهتالكات احلقيقية -(ج
 ؛صلة خالل السنة املالية، باستثناء الضريبة على أرباح الشركاتاحمل الضرائب اليت حتملتها املؤسسة و -(د
 ؛األحداث اجلاريةبفعل  ثهاتوقع حدو املاملشكلة بغرض مواجهة اخلسائر  ةاألرصداملؤونات أو  -(ه
 ؛سنوات (04) ملدةترحيلها حيث جييز التشريع  ،املرحلة من سنوات سابقة املؤسسة و تتعرض هلااخلسائر اليت  -(و
  .الناجتة عن خمالفة املؤسسة لألحكام القانونيةو املصادرات أين كانت طبيعتها  ال يقبل ختفيض الغرامات و -(ز
و اخلاصة اليت مت لشروط العامة استيفائها ابمرتبطة تبقى قابلية هذه التكاليف للخصم عند حتديد الوعاء الضرييب لكن   

  .لضريبة على الدخل اإلمجايللالتطرق ذكرها عند 

   دارة الضريبية يف ختفيض التكاليف لكن ما يثار خبصوص طريقة حتديد وعاء الضريبة هو املبدأ العام الذي تعتمده اإل  
و املتمثل يف ارتباطها بطبيعة النشاط املفروضة عليه الضريبة وعدم املبالغة فيها، و دون حتديد للحد الفاصل بني املعقولية 

ماد الرقابة اجلبائية على االنتقائية، األمر الذي يتيح للمؤسسات الكربى لتوفرها على خرباء و املبالغة، خاصة يف ظل اعت
مكانية خصم التكاليف منفذا لتقليل األوعية إيف امليدان الضرييب الدفاع بشكل فعال عن مواقفها، ما جيعلها جتد يف 

 .سطةالضريبية، و هي الفرص اليت تتضاءل أمام املؤسسات الصغرية و املتو 

املكاسب الرأمسالية اليت حتققها  الدخل اخلاضع للضريبةيتضمن  ينبغي أن :سماليةأتحديد قيمة المكاسب الر  -3
  2:بالنسب التاليةدراج هذه املكاسب ضمن الدخل اخلاضع للضريبة إيتم  ، وبيع بعض أصوهلانتيجة  ؤسسةامل

                                                           
1

 .020، المادة  قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، مرجع سابق 
2

 .080، المادة  نفس المرجع 
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تسمى هذه احلالة بفوائض القيمة  ، وسنوات من االكتساب(00)إذا مت التنازل عن األصل االستثماري بعد  :%35سبة ن -(أ
من التنازل عن األصول االستثمارية يف املكاسب احملققة هذه الفوائض بينما يف التشريع األمريكي مثال تتمثل  .طويلة األجل

 ؛%201 للضريبة و مبعدل هامن  %40 ختضع نسبة من االكتساب و ستة أشهر بعد 

، وتسمى هذه احلالة سنوات من االكتساب(00)زل عن األصل االستثماري خالل التنا إذا مت :%07نسبة  -(ب
ن هذا النوع من فوائض القيمة هو الذي يتحقق عن إف مثال حبسب التشريع االمريكي .بفوائض القيمة قصرية األجل

الفائض يف هذه احلالة خضاع إيتم  و ،التنازل عن األصول االستثمارية يف فرتة تقل عن الستة أشهر من اكتساهبا
 2.بالكامل للضريبة وحسب املعدالت العادية

اره قبل انقضاء أجل ثالث إعادة استثم حالةيف  حبسب التشريع الضرييب اجلزائريخيضع للضريبة  ال هذا الفائضغري أن   
 .قرض االجياريفوائض القيمة احملققة يف إطار ال، و فوائض القيمة احملققة بني شركات من نفس التجمع، سنوات

 .تشجيع املؤسسة على االحتفاظ باستثماراهتا أطول فرتة ممكنةلمعاملة ضريبية متييزية عملية اإلعفاء هذه مبثابة  تعد    
 :تتمثل معدالت هذه الضريبة يف: معدالت الضريبة – رابعا

بة على أرباح الشركات جند أن معدالت التطورات اليت عرفتها التشريعات املتعلقة بالضريباستقراء  :المعدالت العادية -1
  :يلي نوردها حبسب قانون املالية الذي أقرها فيما هذه الضريبة عرفت العديد من التعديالت

 ؛% 00 املعاد استثمارها ملعدل ألرباحا و أخضع  %47 بـ حدد معدهلا العام :1991قانون المالية لسنة  -(ا
 ؛%03 عدلملل املعاد استثمارهاألرباح ابقاء خضوع إمع  ،%00 ىلالعام إ اعدهلمتنزيل  أقر: 1994قانون المالية لسنة -(ب
ختضع األرباح املعاد استثمارها من طرف  على أن ،%00ىل أقر تنزيل املعدل العام إ: 1999 قانون المالية لسنة -(ج

 :3وط التاليةعند توفر الشر  و ذلك ،بدال من املعدل العادي %12املؤسسة للمعدل املخفض املقدر بـ 
سهم أسنة حتققها الستثمارات عقارية أو منقولة تنجزها املؤسسة يف إطار نشاطها أو خارجه مثل اقتناء  يفختصيصها  -

 ؛لتجمعليف رأس مال الشركات األخرى  %90أو حصص يف الشركات، قيم منقولة أخرى تسمح هلا باملشاركة بنسبة 
باألرباح اليت ستخضع للمعدل املخفض  تصرحيها السنوياملؤسسة  ، مع ضرورة إرفاقمدققة اسبة قانونيةحم مسك -

 ؛سعر تكلفتها و ،اقائمة االستثمارات احملققة مع ذكر طبيعتها، تاريخ دخوهلا يف أصوهلب
 .سنوات على األقل( 02)االستثمارات يف ذمة املؤسسة ملدة  بقاء -

 :خطر ضرييب يتجلى يفدر عند اإلخالل بأحد هذه الشروط يتحول هذا االمتياز إىل مص    
 عائد استثمار إعادة دون يف حالة التنازل عن االستثمارات أو إخراجها من النشاط خالل اخلمس سنوات األوىل -

 ؛%2فوريا، يطبق على األرباح املستفيدة من املعدل املخفض معدال كامال مع تطبيق زيادة بـ العملية 
أثناء سنة التحقق، ختضع األرباح املستفيدة من املعدل املخفض األرباح ص لتزام املتعلق بتخصييف حالة عدم احرتام اإل -

 %.72زيادة بـ  للمعدل الكامل مع تطبيق
                                                           

1
 .482، صمرجع سابق ،(مدخل تحليلي مقارن  )النظم الضريبية لعزيز عثمان، سعيد عبد ا 
2

 .480، صنفس المرجع 
 .024قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، مرجع سابق، المادة 3
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املعدل اخلاص باألرباح املعاد  و ،%72 ىلإ% 00من ض املعدل العام يفخت أقر: 2770 قانون المالية لسنة -(د
 ؛هالستفادة منابقاء على نفس شروط مع اإل% 17.2ىل إ %12من استثمارها 

األخذ باملعدالت التمييزية  و أقر ،املعدل اخلاص باألرباح املعاد استثمارها ألغى :2772 قانون المالية التكميلي لسنة -(ه
   1:تطبق مبعدلني مها على أرباح الشركات أصبحت الضريبة و ،األنشطة التجارية ألنشطة االنتاجية وبني ايف املعاملة الضريبية 

يطبق هذا املعدل  كما2.األنشطة السياحية و ،األشغال العمومية البناء و ،بالنسبة لألنشطة املنتجة للمواد :%19المعدل  -
 3؛عمال اإلمجايلأو يفوقها من رقم األ %20 ميثل نسبةنشطة ألا هلذه على األنشطة املختلطة إذا كان رقم األعمال

األنشطة املختلطة عند جتاوز  و ،احملروقات النشاطات املنجمية و ،اخلدمية، نشطة التجاريةبالنسبة لأل :% 25المعدل  -
 .من رقم األعمال اإلمجايل خارج الرسم % 20نسبة اخلدمات  رقم األعمال احملقق يف التجارة وحصة 

 رافعا بذلك معدل الضريبة 4%70يف معدل واحد قدره  السابقني  توحيد املعدلني أقر :2715 قانون المالية لسنة -(و
 ،نتاجي و خمفضا معدهلا على القطاع التجاريعلى القطاع اإل

و أقر  7012قانون املالية لسنة  أقره الضريبة الذي توحيد معديل ىلغأ :2715 لستة قانون المالية التكميلي -(ز
 :5املعدالت التالية

 ألنشطة انتاج السلع؛ :%19 المعدل -
 وكاالت االسفار؛ دون و األنشطة السياحية و احلمامات  ة، الري،، األشغال العموميألنشطة البناء :%23 المعدل -
 لباقي األنشطة األخرى؛: %20 المعدل -
متعددي األنشطة، فإهنم مطالبون بتقدمي حماسبة منفصلة لكل نشاط حىت يتسىن حتديد حصة األرباح  مولنيبالنسبة للم  

 .%76تطبيق معدل موحد هو  بذلكلتزام اإل عدميرتتب على اخلاضعة لكل معدل من املعدالت السابقة، و 
نتاجي، فإن مسك حماسبة منفصلة على الرغم من أمهية هذا التمايز يف املعدالت الضريبية الذي هو يف صاحل القطاع اإل  

و من مث زيادة كلفة االمتثال الضرييب، فضال على أنه  ،كلفة املسك احملاسيب  سريفعاألنشطة  لكل نشاط يف حالة تعدد
يف  مولاخلسارة اليت قد حيققها امل كيفية التعامل معإشكالية   يطرحو  ،روجا عن مبدأ وحدة احملاسبة و امليزانيةخعد ي

 .نشاط من األنشطة اليت ميارسها
  6:لضريبة على أرباح الشركات تطبيق املعدالت التاليةا تعرف: معدالت االقتطاع من المصدر -2
 :تعرف هذه املعدالت احلاالت التالية :س األموال المنقولةالمعدالت الخاصة بعوائد رؤو  -(أ
 ؛الديون والودائع والكفاالت عوائدل: (قرض ضرييب)  % 17المعدل  -

                                                           
 .0-021قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، مرجع سابق ، المادة   1
2

ج لعمومية األنشطة المسجلة كما في السجل التجاري والمترتب عليها دفع االقتطاعات االجتماعية الخاصة بالقطاع، بينما يقصد بنشاط اإلنتايقصد بنشاطات البناء و األشغال ا 

النشاطات " نشاطات اإلنتاج"ارة استخراج أو صنع أو تشكيل أو تحويل المواد باستثناء نشاطات التوضيب أو العرض التجاري الموجهة للمواد إلعادة بيعها وال تشمل أيضا عب

بموجب قانون   سياحة واألسفارالمنجمية و المحروقات، في حين يقصد بالنشاط السياحي تسيير المركبات السياحية وكذا محطات العالج في الحمامات المعدنية مع وكاالت ال

 %..42 حيث هذه الوكاالت قبل صدوره تخضع للمعدل  4102المالية لسنة 
3

 .8،  مرجع سابق، المادة 4113لية التكميلي قانون الما  
4

 .04، مرجع سابق، المادة 4102قانون المالية لسنة  
5

 (.4102لسنة  21ج ر .) 4، المادة 4102، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 4102يوليو  40المؤرخ في  10-02الجزائر، رئاسة الجمهورية، األمر  
6

 .4-021لرسوم المماثلة، مرجع سابق، المادة قانون الضرائب المباشرة و ا  
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 ؛قبل ذلك % 00 و 1،%40كان   بعد أن، سندات الصندوق غري االمسية عوائدل: (ضريبة حمررة)% 57المعدل  -
 .ىل البورصةإاألوراق املماثلة احملققة يف اطار الدخول  األسهم وفوائض القيمة الناجتة عن التنازل عن ل:% 27المعدل  -
 :تتمثل هذه املعدالت فيمايلي :المعدالت الخاصة بالشركات األجنبية -(ب
أو التنازل عن  ،املبالغ املدفوعة للمخرتعني املقيمني يف اخلارج بسبب استغالل براءات اخرتاعهم من :% 24المعدل  -

املبالغ اإلمجالية املقبوضة من طرف املؤسسات األجنبية اليت ليس هلا إقامة مهنية  من ، وكذا بهعالمات الصنع أو أسالي
 ؛دائمة يف اجلزائر

املبالغ اليت تقبضها شركات النقل البحري األجنبية إذا كانت بلداهنا األصلية تفرض ضريبة على  من :%17المعدل  -
أدىن على أو  أعلىنسبة اليت تطبق البلدان  علىدة املعاملة باملثل مع تطبيق قاع ،زائرية للنقل البحرياجل ؤسساتامل

 ؛املؤسسات اجلزائرية
 ؛أجنبية غري مقيمة من قبل شركتها الفرعية املقيمة باجلزائر ةىل شركإ األرباح احملولة من :% 15المعدل  -
 7012.2دج بداية من  10.000دينار جزائري قبل أن يرفع إىل  2.000لكن يبقى  احلد األدىن هلذه الضريبة هو  

يضاف  و %42يقدر ب  يف املغرب كان معدل هذه الضريبة عند دخوهلا حيز التطبيق قارنة ببعض البلدان جند أنبامل   
غري أنه ، % 49.2ىل إمجايل املطبق من الضريبة على الشركات ليصل املعدل اإل % 10سبة بنواجب التضامن الوطين  له

 % 09.6 و% 06ىل إ 1994مث خفض سنة  ،مجايلإكمعدل % 41.0عدل م و% 00 ىلإ 1990سنة  مت ختفيضه
 .3%00املستهدف هو كان املعدل  ، و1996مجايل سنة إكمعدل   %00.2 و%  02ىل إ و ،مجايلإكمعدل 

  4:التالية عدالتامليف تونس حسب الضريبة على أرباح الشركات بينما تطبق     
      7002 جانفي من ابتداء هبا املصرّح و 7006 سنة خالل احملققة األرباح قه علىبدأ تطبي:  % 00املعدل العام  -

 ؛%02 عدلمل االتصاالت وقطاع ،احملروقات قطاع، املايل القطاع مع اإلبقاء على خضوع  ،الالحقة السنوات أرباح و
 ؛واتسن مخس ملدة %70 يطبق عليها معدل بالبورصة العادية أسهمها تدرج اليت لشركاتا -
 7011 جانفي بداية  من ابتداء احملققة التصدير من املتأتية األرباح و التقليدية الصناعات و البحري الصيد و الفالحة -

 ؛%10 ختضع للضريبة مبعدل
 .يف خمتلف احلاالتمع وجود حد أدىن   

مؤسسات الصغرية و املتوسطة بالنسبة لل 5%12 غري أنه خيفض إىل ،%00,00 أما يف فرنسا فتطبق ضريبة الشركات مبعدل
 .تتعلق مبستوى الربح و رقم األعمال و نسبة رأس املال املدفوع من قبل األفراد 6املتوسطة وفق شروط

هو يف اجلزائر لشركات على أرباح انظام فرض الضريبة : للشركات الضريبيةلتزامات الاو  نظام فرض الضريبة. اخامس
 :خرى حماسبيةألتزامات تصرحيية و ا ئية إىلاجلبا التزاماهتا  و تنقسم 7،النظام احلقيقي

                                                           
 .2، مرجع سابق، المادة 4110قانون المالية لسنة  1
 .24، مرجع سابق، المادة 4102قانون المالية لسنة  2
 .420مرجع سابق، ص ( دراسة تحليلية للنظام الجبائي المغربي)عبد السالم أديب، السياسة الضريبية واستراتيجية التنمية  3
 .49، مرجع سابق، الفصل مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركاتس، وزارة المالية، تون 4
 .000، الجمعية العربية للبحوث االقتصادية، القاهرة، ص 4101، 24جاد خليفة، المالذات الضريبية بين الرفض و التبني، في مجلة بحوث اقتصادية عربية، العدد  5
 .%82مليون يورو  و رأس المال المدفوع من قبل األفراد  ال يقل عن    8,00يورو ،بالنسبة للمؤسسات التي يقل رقم أعمالها عن  08.041ى شريحة الربح التي تقل عن يطبق عل 6
 .028قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، مرجع سابق، المادة   7
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 ةتوقفها عن ممارسالتصريح ب ،يف أجل شهر من بداية نشاطها التصريح بوجودهاتتمثل يف  : تصريحيةلتزامات الاال -1
حدود أربعة إيداع تصريح يف التصريح بالنتيجة اجلبائية اليت حتققها من خالل  و ،خالل عشرة أيام هنشاطها أو حتويل

 .مفتشية تواجد مقر الشركة أو اإلقامة الرئيسية هلا دارة الضرائب لدىإوفق منوذج تقدمه  ر من أقفال السنة املاليةأشه
دون جتاوز  العام للضرائب املديرغري أنه ألسباب موضوعية أو لقوة قاهرة ميكن متديد أجل التصريح بناء على قرار من 

  1.الشهرين مدةالتمديد 
عند  املذكورة ضمن الشروط، النظم املعمول هبا طبقا للقوانني ومدققة مسك حماسبة تتمثل يف :حاسبيةملتزامات الاال -2

 2.فقط لنظام احلقيقيلتفرض تبعا  على أرباح الشركات كون الضريبة،الضريبة على الدخل اإلمجايل التطرق إىل
 :من املالحظات خبصوص هذه الضريبة جمموعةميكن إبداء    

اخضاع األنشطة  من خالل 7009املعاملة الضريبية التمييزية اليت بدأ تطبيقها بداية من جيابية إرغم  :الضريبيالتمايز  -(ا
 مستوىجتاهلت  غري أهنا ،خرىقارنة باألنشطة االباملالسياحية ملعدل خمفض  األشغال العمومية و نتاجية واإل

ىل مجيع إحيث نظرت نظرة موحدة  ،قطاع اقتصاديكل أولوية فروع   حجم املؤسسة و واليت ميكن حتقيقها األرباح 
هو األمر الذي يضعف من دورها التوجيهي لالستثمار  و ،املناجم ذا استثنينا قطاع احملروقات وإنتاجية األنشطة اإل

 7012، ولكن يبقى األسوأ من كل ما سبق هو ما جاء به قانون املالية لسنة ىل القطاعات اليت متثل أولوية جمتمعيةإ
حني ألغى هذه املعاملة التمييزية اليت كانت لصاحل القطاع االنتاجي بإخضاعه لنفس املعدل الذي خيضع له القطاع 

قبل استدراك ذلك مع صدور قانون املالية  ،%70التجاري حيث وحد معديل هذه الضريبة يف معدل واحد هو 
  ؛نشطة االقتصاديةبإقراره ملعدالت ضريبية متييزية بني اال 7012التكميلي لسنة 

هلا مصطلح  الناظمةتبقى الضريبة الوحيدة اليت ورد يف التشريعات :عاملة الضريبية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطةمال -(ب
 الواليات املستفيدة من يف العاملةمنها و نتاجية ملؤسسات اإلا ُخصت ثحي، املتوسطة املؤسسات الصغرية و
   . عض التخفيضاتبب يات املستفيدة من صندوق التنمية االقتصادية للهضاب العليايف الوال أو صندوق تنمية اجلنوب

بني شركات  ايز يف املعاملة الضريبيةالتمافتقاد  هي لضرائب على األرباحا خبصوص املشكالت اليت تثار أكثر لكن    
يف دولة تسعى لتشجيع االستثمار  ةلضريبيتقرير التمييز يف املعاملة اف ،قتصاديةاالمربرات للو شركات األموال  األشخاص 

بني القطاعات االقتصادية و املؤسسات و املتحكمة يف عملية ختصيص املوارد بني  واملالعأساس على ينبغي أن يكون 
 الشكل القانوين الواحد داخلسجل هذا التمايز و يٌ  .على أساس الشكل القانوين للمؤسسة و ليسكل قطاع   فروع

متارس  ؤسساتاختالف العبء الضرييب على ميرتتب عنه  ، ماجملرد اختالف عدد الشركاء األشخاصبالنسبة لشركات 
أو لكثرة عدد  أخف جملرد كوهنا شركة أشخاص ضرييبخضوع األنشطة غري املرغوبة اقتصاديا لعبء  نفس النشاط ، و

ىل إضافة إ ،األدىن املعفى من الضريبةاحلد االستفادة من  تعددتصاعدية الضريبة على الدخل  عن يرتتب إذ ،شركائها
 3.األموال اتهو ما ال يتاح  لشرك ، و كلما تزايد عدد الشركاء  عدالت العليا من اجلدول التصاعديملاجتنب 

                                                           
 .032، 080، 4-020، المواد اثلة، مرجع سابققانون الضرائب المباشرة و الرسوم المم 1
 .020، و 024نفس المرجع ، المادتان   2
 .42، ص 4118محمد عمر أبو دوح، االصالح الضريبي بين اعتبارات الجباية و األسس العلمية للضريبة، الدار الجامعية، االسكندرية،  3
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  .و الضرائب المرتبطة بالعقارات و األمالك على النشاط المهنيضريبة ال  :الرابعالفرع 
زائر جمموعة من الضرائب األخرى  اليت قد تزيد من عبء الضريبة على املؤسسات تتضمن منظومة الضرائب املباشرة يف اجل    

  :يلي و سوف نتطرق هلا فيماالصغرية و املتوسطة، 
إن حساب هذه الضريبة على أساس رقم األعمال جيعلها من الضرائب اليت تزيد من عبء   :على النشاط المهنيالضريبة . أوال

  :يف حاالت تعرضها للخسارةالضريبة على املؤسسات سيما 
               أرقام األعمال احملققة من قبل األشخاص الطبيعية  ضريبةال هخيضع هلذ :على النشاط المهني الضريبة نطاق -1

 ؛مجايلرباح للشركات أو الضريبة على الدخل اإلأللضريبة على الذين ميارسون نشاطا ختضع أرباحه  ،املعنوية و
 : يتحدد وعاء هذه الضريبة حبسب طبيعة األنشطة املمارسة كما يلي :على النشاط المهني وعاء الضريبة -2
 1:يز فيها بنيميٌ  : األنشطة التجارية -(أ
بالنسبة ملؤسسات األشغال غري أنه  ،رقم األعمال اإلمجايلب يتحدد وعاء الضريبة :على القيمة المضافة ضريبةللخاضعين ليا -

 ضريبة على القيمة املضافة؛جيب أن يكون رقم األعمال خارج ال و ،السنة املالية فقط قبوضاتمب يتحدد العمومية

 .الضريبة على القيمة املضافةرقم األعمال داخل  يف الوعاءيتمثل  :على القيمة المضافةضريبة لغير الخاضعين لي -
 .ة على القيمة املضافةالضريباملقبوضات املهنية خارج عاء الضريبة بو  حدديت:األنشطة غير التجارية -(ب
بداية من  2   %7 ىلإقبل أن خيفض  %7.22 مت إحداث هذه الضريبة مبعدل :ة على النشاط المهنيالضريبمعدل  -3

هذه الضريبة عبئا   تشكل و3.فيما خيص نشاط نقل احملروقات عن طريق األنابيب %0ىل إغري أنه يرفع   ،7001
. أحققت رحبا أم خسارة اسواءو من مث تتحملها املؤسسة  ،األعمال كبريا على املؤسسة بسبب حساهبا على رقم

ألنشطة  %72فضال عن اقرار ختفيض بنسبة  %1إىل %  7لذلك مت ختفيض معدهلا بالنسبة لألنشطة االنتاجية من 
 .70124البناء و األشغال العمومية و الري مع صدور قانون املالية التكميلي لسنة 

 :يتجلى نطاق تطبيقها و معدالهتا و طريقة حتديد وعائها يف اآليت :5يةالعقار  يبةالضر . ثانيا
 :على تطبق هذه الضريبة: العقارية نطاق الضريبة -1
تشمل البنايات، املنشآت املخصصة لعإيواء و التخزين، املنشآت التجارية مبا يف ذلك املتواجدة يف حميط : المبنية عقاراتال -(أ

ات السكك احلديدية و احملطات الربية، أرضيات البنايات، و األراضي غري املزروعة املستخدمة املطارات و املوان  و حمط
 6.ألغراض جتارية أو صناعية

تشمل األراضي غري املبنية، األراضي الفالحية، األراضي املتواجدة يف مناطق عمرانية أو قابلة : غير المبنية عقاراتال -(ب
 7.ر و مواقع استخراج الرمل و املناجم املكشوفةللتعمري، مناجم امللح، و احملاج

                                                           
 .408لمادة ضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، مرجع سابق، الا قانون 1
 (.4110لسنة  08ج ر ) .0، المادة  4110المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  4110جويلية 03المؤرخ في  10/04الجزائر، وزارة المالية، القانون  2
 .444قانون ااضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، مرجع سابق، المادة   3
 (4102لسنة  21ج ر .) 0ساب،  المادة  ، مرجع4102قانون المالية التكميلي لسنة  4
 بلوفي عبد الحكيم، ترشيد نظام الجباية العقارية، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة بسكرة، كلية العلوم االقتصادية : لمزيد من المعلومات حول الضرائب العقارية، راجع 5

 .4104و التجارية و علوم التسيير، 
 .423، 428الرسوم المماثلة، مرجع سابق، المادتان ضرائب المباشرة و لقانون ا  6
7

 .د -400، المادة  نفس المرجع  
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 :كما يلي  العقاراتحيدد حبسب طبيعة  :العقارية وعاء الضريبة -2
 :1بالكيفية التاليةبالنسبة هلا حيدد الوعاء :  المبنية العقارات -(أ

 ( ملساحة اخلاضعة  للضريبةا ×حاصل القيمة االجيارية اجلبائية املعرب عنها باملرت املربع للملكية املبنية = )الوعاء
 (.للمصانع %20كحالة عامة و   %40سنويا تبعا لقدم البناية دون أن يتجاوز التخفيض نسبة  %7ختفيض )  –    

 2:التالية وعائها وفق الصيغة حيدد :غير المبنية العقارات -(ب
 .املساحة اخلاضعة للضريبة ×أو اهلكتار رت املربع جيارية اجلبائية للملكيات غري املبنية املعرب عنها باملالقيمة اال= الوعاء 

 :تطبق هذه الضريبة و فق املعدالت التالية :العقارية معدالت الضريبة.3
 .يف اجلزائر معدالت الضريبة العقارية(: .1) اجلدول رقم                                         

 .غري املبنية العقارات .املبنية العقارات
 .للملكيات املبنية فعال 3% -
للمباين السكنية اليت ميلكها أشخاص طبيعيون و املتواجدة يف  21% -

املناطق احملددة عن طريق التنظيم و غري املستغلة سواء بصفة شخصية 
 .و عائلية أو عن طريق التأجري

 .1م 011مساحتها  تفوق ال مامللحقات املباين من أراضي عند 0% -
أن  دون 2م500 مساحتها  فوقاين من أراضي تمللحقات املب %. -

 .1م 27111 تتجاوز

1.م 27111مللحقات املباين من أراضي تفوق مساحتها  
% - 21  

 .للملكيات غري املبنية املتواجدة يف مناطق غري عمرانية 0% -
 .2م 011لعمرانية اليت ال تتجاوز مساحتها لألراضي ا 0% -
دون أن  1م 011مساحتها لألراضي العمرانية اليت تفوق  %. -

 .1م 27111تتجاوز 
 .1م 27111لألراضي العمرانية اليت تفوق مساحتها  21% -
 .بالنسبة لألراضي الفالحية 3% -

 (ز -182ب، -182ادة امل) مت إعداد اجلدول بناء على قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة: املصدر               

 :يف اجلزائر بالصورة التالية تتعلق هذه الضريبة بالثروة و تطبق :مالكألالضريبة على ا. لثاثا
خيضع هلذه الضريبة األشخاص الطبيعيون الذين يتوفرون على موطن جبائي باجلزائر فيما : الضريبة على األمالك نطاق -1

ألشخاص الذين ال يتوفرون على موطن ، إضافة إىل ايتعلق باألمالك اليت حيوزوهنا و املتواجدة يف اجلزائر أو خارج اجلزائر
 .جبائي باجلزائر فيما يتعلق بأمالكهم املوجودة يف اجلزائر

 :3تتمثل األمالك اخلاضعة هلذه الضريبة يف    
 ؛املبنية و غري املبنية و احلقوق العينية العقارية األمالك -(ا

التحف و اللوحات و رات السياحية، خيول السباق، ت، سفن النزهة، الطائو تشمل السيارات، اليخ: األموال املنقولة -(ب
  .دج 0117111 الفنية الثمينة املقدرة بقيمة تتجاوز

اليت  مبا يف ذلك العائدة ألبنائهم القصر تفرض هذه الضريبة على أمالك األشخاص الطبيعيني:على األمالك وعاء الضريبة -2
دج 0171117111 قبل أن ترفع إىل خضاع الضرييبنة اإلدج يف األول من جانفي من س 3171117111 تتجاوز قيمتها

  .1120 دج مع صدور قانون املالية التكميلي لسنة 21171117111 مث إىل 1123 مبوجب قانون املالية لسنة

                                                           
1

 .420، المادة قانون ااضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، مرجع سابق  
2

 .و -400نفس المرجع ، المادة   
3

 .480، 482نفس المرجع ، المادتان   
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 :حيدد مقدار هذه الضريبة بناء على اجلدول التصاعدي التايل: على األمالك معدل الضريبة -3
 .(دج : الوحدة) يف اجلزائر معدالت الضريبة على األمالك(: 14) ل رقم اجلدو                        

بداية  قسط القيمة الصافية لألمالك اخلاضعة للضريبة قسط القيمة الصافية لألمالك اخلاضعة للضريبة
 .7010من 

معدل 
 .الضريبة

 قسط القيمة الصافية لألمالك اخلاضعة للضريبة
 .7012 ق م ت  بداية من

معدل 
 .بةالضري

 %0 100.000.000ال يتجاوز  .%0 20.000.000ال يتجاوز  00.000.000ال يتجاوز 
00.000.001 - 06.000.000 20.000.001 - 100.000.000 0,72%. 100.000.000-120.000.000 0,2%. 
06.000.001 - 44.000.000  100.000.001 - 700.000.000 0,2%. 120.000.001-720.000.000 0,22% 
44.000.001 - 24.000.000  700.000.001 - 000.000.000 0,22%. 720.000.001-020.000.000 1% 
24.000.001 - 60.000.000  000.000.001 - 400.000.000 1%. 020.000.001-420.000.000 1,72% 

 %1,22 420.000.000يفوق  .%1,2 400.000.000يفوق   60.000.000يفوق 
 .  4مكرر  281 زائر، وزارة املالية، املديرية العامة للضرائب، قانون الضرائب املباشرة، املادةاجل:املصدر               

ما يقلل من العبء الضرييب على  ،اهنية ال ختضع هلالرغم من أن األمالك املأنه على  حول هذه الضريبة هوإثارته ميكن ما   
 األساس، غريهم أصحاب املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف  نالذي نياألنشطة االقتصادية املمارسة من طرف األشخاص الطبيعي

يف تسرب رؤوس األموال  سيتسببقارنة باملعدالت املطبقة على عوائد األنشطة االقتصادية باملمعدالهتا يف اإلخنفاض الكبري أن 
      هااالفالت منسهولة  وللضريبة قل األاخلضوع  حيث ،تمن الدائرة االقتصادية إىل دائرة املضاربة يف العقارات و املنقوال

. جمال التهرب منها إتساع و ،اجلهود املبذولة يف حتصيلها، قلة دارة الضريبيةمن قبل اإل بسبب النظرة اهلامشية هلذه الضريبة ،كليا
قتصادي أين تكون  املؤسسات الصغرية و املتوسطة العاملة يف احلقل اال حنو إحداثتوجيه رؤوس األموال على  يشجع لنو هذا 

   .كلفة االمتثال الضرييب كبرية
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 .الضرائب غير المباشرة والرسوم على حجم المعامالت: المطلب الثاني 
ئر لعدد من الضرائب غري املباشرة، و ذلك ما سنحاول التطرق إليه يف املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف اجلزا ختضع   

 :نيالتالي يننصر العهذا املطلب من خالل 
 ؛على القيمة المضافة الضريبة  : الفرع األول -
 ..ع و رسوم المرور  الضمان و التعييربحقوق التسجيل و الطا  : الفرع الثاني -
 موليتوقف دور املؤسسة فيما يتعلق هبذه الضريبة على لعب دور امل : .على القيمة المضافة الضريبة  : الفرع األول

ملها خزينتها، غري أن ذلك ال يعين عدم تأثريها  على أداء املؤسسة االقتصادية، فهي من الضرائب القانوين دون أن تتح
 .  اليت توظف كثريا  يف حتفيز االستثمار

 :1991نة صالح الضرييب الذي عرفته اجلزائر س تطبيقها مبوجب اإلمت :على القيمة المضافة لضريبةاتقديم . أوال
اخلدمات، لكن مهمة  مباشرة يتحملها املستهلك من خالل ادماجها يف أسعار السلع وضريبة غري  هي: تعريفها -1

     أو مقدم اخلدمة أو الوسيط بينهما وبني املستهلك السلعة ىل طرف ثالث قد يكون منتج إحتصيلها تسند 
  .ىل اخلزينة العموميةإحيث يلزمه القانون بتوريدها  ،النهائي

، بدال من الرسم 19911اجلزائر مبوجب االصالح اجلبائي لسنة  دثت هذه الضريبة يفأح :تطبيقها في الجزائر -2
و هي ضريبة ال متس االنتاج بذاته بل الثروة اجلديدة . الوحيد على تقدمي اخلدمات و الرسم الوحيد على االنتاج

بثمانية عشرة معدال وصل ين طٌبقا املكونة فعليا، كما اتسع جمال تطبيقها باملقارنة برمسي النظام الضرييب السابق الذ
باإلضافة اىل أنه نظام . األمر الذي أدى اىل تداخل و تعقد النظام الضرييب و أفقده التجانس ،%00أعالها إىل 

تراكمي ال يسمح فيه باسرتجاع نسبة هامة من الرسوم اليت حتملها املنتج و هو ما يعيق االستثمار و من مث التطور 
 .هذه العوامل كانت وراء إلغائه واستبداله بنظام الضريبة على القيمة املضافةو كل .  االقتصادي

  :يف اآليت وجزهان ،عة من املزايا احملفزة لالستثمارهذه الضريبة مبجمو تتميز :خصائصها -3
النشاط  هي أداة لتوسيع االنتاج، كون املستهلك هو الذي يدفعها و ليس املنتج، لذلك من املفروض أال تؤثر على -(أ

  ؛نتاجي و على الفنون االنتاجيةاإل
  ، لكن عمليا غالبا ما تطبق مبعدالت متعددة تتباين باختالف السلعة عدل موحدتتسم باحليادية عند تطبيقها مب -(ب

 ؛ نتاج و االستثمار و توجهاهتماقدرة التأثري على اإل و هذا ما يكسبها و قد تعفى منها السلعة أو اخلدمة ،و أمهيتها
  ؛، ففي كل مرحلة من مراحل فرضها يٌتأكد من دفعها يف املرحلة السابقةيصعب التهرب من دفعها -(ج
  قامة التكتالت االقتصادية، حيث ينجم عنها توحيد العبء الضرييب لكل الدول املكونة إىل إتالئم احلاجة  -(د

 ؛الدول على قدر واحد من املساواةة من هذه للتكتل، و جتعل القدرة التنافسية جملموع السلع الواردة و الصادر 

                                                           
1

مواكبة التطورات االقتصادية العالمية،  تبسيط وتسهيل الضريبة غير : الضرائب على رقم األعمال ما يليفي مجال  0330استهدف االصالح الجبائي لسنة  

في العبء  المباشرة، تشجيع النمو االقتصادي عن طريق تقوية و تنمية منافسة المؤسسة االقتصادية الجزائرية في األسواق الخارجية عن طريق التخفيض

ها عند تصديرها أو تسويقها، خلق تناسق وتكامل وتشابه في الضرائب والرسوم على المستوى المغاربي تمهيدا للتكامل الضريبي الذي تتحمله منتجات

كما هدف االصالح من جانب آخر الى تجنب النقائص التي كانت تميز النظام الجزائري الذي كان تطبعه االزدواجية، بسبب االستقالل . االقتصادي بين دوله

 لضرائب المباشرة و الضرائب غير المباشرة من حيث التشريعات و األجهزة االدارية التي تشرف على تطبيقها عمليا،الواضح بين ا
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انسجامها مع قواعد املنظمة العاملية للتجارة، فتطبيقها على املنتجات احمللية و األجنبية على حد سواء حيقق مبدأ  -(ه
 ؛عد أهم مبادئ هذه املنظمةاملعاملة الوطنية املتساوية الذي يٌ 

املركز التنافسي للدولة يف اخلارج، على اعتبار أن الضريبة اليت فرضت تعترب أداة لتشجيع الصادرات، و من مث دعم  -(و
لكنها من ناحية أخرى ال تشجع الواردات فهي تفرض عليها مما حيملها ملدخالت ترد إذا مت تصدير السلع، على ا

 1.نفس عبء السلع احمللية املماثلة، و من مث فهي تعمل لصاحل ميزان مدفوعات الدولة املصدرة
ىل درجة اعتبارها من إه املزايا جتعل هذه الضريبة تؤثر بشكل اجيايب واضح على االستثمار و التنمية االقتصادية هذ  

   2.طرف البعض حافزا مهما من حوافز االستثمار
ت على القيمة املضافة على مجيع املعامالت اليت تتم داخل اجلزائر سواء أكانت ذاضريبة طبق الت :الضريبة نطاق -ثانيا

ن األشخاص املعنيني إيف كل احلاالت ف ، وطبيعة صناعية أو جتارية أو حرفية أو خدمية أو تدخل يف اطار املهن احلرة
  3:بالعمليات التالية الذين يقومون بصفة اعتيادية أو عرضية وناملعنوي و ونالطبيعي األشخاص هبذه الضريبة هم

  :ما يلي هذه العمليات لتشم :العمليات المتعلقة باألمالك المنقولة  -1
 ؛التسليمات اليت يقوم هبا املنتجونو تشمل :  نتاجيةالعمليات اإل -(أ

املتاجرة يف ، أنشطة جتارة التجزئة، العمليات املنجزة من قبل املستوردين، باجلملةتشمل املبيعات  :عمليات البيع -(ب
        اخلمور  عمليات البيع املتعلقة بالكحول و، كربىعمليات البيع اليت متارسها املساحات ال، األشياء املستعملة

 املنجزة بني وحدات أو حمالت تابعة لنفس  العمليات املتعلقة باألمالك املنقولة و، املشروبات األخرى املشاهبة و
 4.نشاطات التجارة املتعددة و ،املؤسسة

 :ايليهذه العمليات م تضم  : العمليات المتعلقة باألمالك العقارية -2
 بنائهاعمليات جتزئة األراضي ألجل ، األشغال العقارية تشمل :عمليات تجزئة األراضي وإنجاز وتهيئة البنايات -(أ

 أنشطةنجزة يف إطار امل املهنية و احملالت السكنيةعمليات بناء و هتيئة العمارات  ،مالك األراضي من قبلوبيعها 
 ؛السكنات االجتماعية الرتقية العقارية و

جارية من قبل األشخاص الذين يشرتون هذه األمالك بصفة تاحملالت ال بيوع العقارات وتتعلق ب :عمليات البيع -(ب
احملالت  العمليات اليت يقوم هبا الوسطاء لشراء أو بيع األمالك العقارية و، اعتيادية أو عرضية قصد إعادة بيعها

 .التسليمات للذات، و زة بني وحدات تابعة لنفس املؤسسةنجالعمليات املتعلقة باألمالك العقارية امل، التجارية
  :هذا العمليات ما يلي تضم : العمليات المتعلقة بتقديم الخدمات -3
 ؛البضائع نقل األشخاص و، و عمليات كراء األموال املنقولة أو العقارات -(أ

                                                           
1

 .20،48،02، ص 4112عبد الستار عبد الحميد سلمي، الضريبة على القيمة المضافة و مدى تطبيقها في مصر، دار النهضة العربية، القاهرة،  

 .043ابق، ص منى محمود أدلبي، مرجع س - 
 . 8، ص 0382، جانفي 033محمد رضا سليمان، الضريبة على القيمة المضافة و امكانية تطبيقها في مصر، مجلة مصر المعاصرة، السنة السادسة و السبعون، العدد  2

 .000منى محمود أدلبي، مرجع سابق، ص  -
3

 .4على حجم المعامالت، المادة  قانون الرسمالجزائر، وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب،  
4

 .لذلك  أن يكون المحل مهيأ ، و تتعلق المواد المعروضة للبيع بأربعة أصناف على األقل :يقصد بها عملية شراء وإعادة البيع وفق شروط التجزئة الممارسة في الظروف التالية  
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 ؛نيشركات التأم العمليات اليت تنجزها البنوك وحباث، و األ الدراسات و -(ب
 ؛(حمالت بيع احللويات، حمالت بيع املشروبات ،املطاعم)عمليات االستهالك يف عني املكان  -(ج
 ؛العمليات احملققة يف إطار ممارسة املهنة احلرة املنجزة من طرف األشخاص أو الشركات -(د
 .التسليات مبختلف أنواعها األلعاب و احلفالت الفنية و -(ه
على القيمة  للضريبة السابق ذكرها لياتالعم إن خضوع: لضريبة على القيمة المضافةعمليات الخضوع الطوعي ل -4

بعض األنشطة اليت هي املمارسني لاملعنويني  ألشخاص الطبيعيني وجيوز لبعض ا غري أنه، يكون بصفة إلزامية املضافة
  :ا يليمبويتعلق األمر هنا 1،إراديا أو اختياريا هلا اخلضوع ،أو معفاة منها  هذه الضريبةطبيق تخارج جمال 

  ؛عمليات خاصة بالتصديرلجزون املن -(أ
 .الشراء باإلعفاء  نظام من  املستفيدونأو  الضريبةب ني اآلخرينمولأو امل عمليات تسليم للشركات البرتوليةل املنجزون -(ب
حتويل احلق يف  ىلإيات، باإلضافة احلق يف اسرتجاع الرسوم اليت محلت هبا املشرت  ،االختياريعن هذا اخلضوع  رتتبي  

 .على القيمة املضافة ضريبةنشطة ختضع وجوبا للأاخلصم لزبائنهم الذين يزاولون 
 يف ذلكيف مثن السلع أو األشغال أو اخلدمات مبا  وعاء هذه الضريبةيتمثل  :على القيمة المضافة ضريبةال وعاء .ثالثا

هو ما يعرف برقم األعمال خارج الرسم الذي  و ا،ى القيمة املضافة ذاهتعل ضريبةال عدا الرسوم احلقوق وو  املصاريف
 :تحدد حسب طبيعة العمليات احملققةي

 :تضم هذه العمليات ما يلي: الداخليةالعمليات  -1
 :يتحدد وعاء الضريبة حبسب طبيعة كل عملية كاآليت :العمليات المتعلقة باألمالك المنقولة -(أ

 ؛بعض العناصر مع إضافة أو طرحضريبة املبيعات خارج ال بقيمة الوعاء حيدد:  عمليات البيع -
 ، من مثن البيع باجلملة للمنتوجات املماثلةالضريبة  وعاءيتكون  : التسليمات للذات -
    قيمة املواد أو البضائع املسلمة مقابل تلك املستلمة، أي الثمن املفوتر بالوعاء  حيدد : عمليات تبادل السلع -

  ؛بعني االعتبار ذلك وإذا مت التبادل مبعدل فرق فالبد أن يؤخذ، زبونلل
أما  ،يف سعر البيع عند خروجه من املصنع الوعاءنتاج يتمثل يف مرحلة اإل :عمليات البيع المتعلقة بالمنتجات البترولية -

 ؛يتمثل يف سعر البيع باجلملةف ،فق شروط البيع باجلملة فقط و مرحلة التوزيع ويف 
 ؛من مثن البيع املطبق من طرف الشركة أو التاجر املشرتي الوعاءيتكون  : المؤسسات التابعة -
 :حيدد وعاء الضريبة بالنسبة هلذه العمليات بالكيفية التالية :العمليات المتعلقة باألمالك العقارية -(ب
املداخيل أو التعويضات التابعة هلا إضافة من مبلغ الصفقات أو الفواتري مع  وعاء الضريبةيتكون : األشغال العقارية -

 ؛نيضات وقف األشغال املعطاة للمقاولمثل مكمالت السعر وتعوي
 ؛من سعر تكلفة اإلنتاجالضريبة  وعاءيتكون  : التسليمات للذات -

                                                           
1

 .0قانون الرسم على حجم المعامالت، مرجع سابق، المادة  
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ن الشراء زائد مث من الفارق بني مثن البيع و ضريبةاخلاضع لل الوعاءيتكون : ون لألراضي وتجار األمالك العقاريةئالمجز  -
 ؛على القيمة املضافة ضريبةالرسوم املسددة من طرف املقتين باستثناء ال احلقوق و املصاريف و

 :حيدد وعاء الضريبة بالنسبة للعمليات املرتبطة باخلدمات بالصورة التالية :العمليات المتعلقة بالخدمات -(ج
 ؛قدمةلخدمة املل املقابلةلغ اإلمجالية ااملب يف وعاءال يتمثل: ريةالمرتبطة باألنشطة التجارية و غير التجا تقديم الخدمات -
لتزام املدفوع اإل املتبقية بعد خصميرادات من اإل ضريبةال وعاءيتكون : أصحاب االمتياز والملتزمين بالحقوق البلدية  -

ذا كانت احلقوق إيب النس املقابل الثابت أويتكون من  بينما ،حتصيل حلساهبم اخلاص إذا كانت احلقوقللبلدية 
 ؛حتصل لصاحل البلدية

نه ميكن أن ختصم من أرقام أغري  ،جمل املبالغ املقبوضة من قبلهممب ضريبةلا وعاء حيدد : وكالء النقل ووسطاء العبور -
الرسوم املدفوعة  احلقوق وو   ،تفريغ السلعو و شحن و املتعلقة بنقل و  يقوم هبا الغري اليت اريف صاملأعماهلم  

 ؛د االستريادعن
 حيدد الوعاء( اخل ...ية،، أشغال عقار بيع)يقومون بعمليات خمتلفة بالنسبة لألشخاص الذين: العمليات المختلفة -(د

 1.بكل عمليةالقواعد اخلاصة  بتطبيق
 :يتحدد وعاء الضريبة بالنسبة لعمليات االسترياد و التصدير كما يلي: عمليات التجارة الخارجية -2
 قوقاحلكل الرسوم و  التأمني و ليه مصاريف النقل وإ امضافالبضائع مثن  من ضريبةال وعاء شكليت :اداالستير  -(أ

 ؛على القيمة املضافة ضريبةاجلمركية دون ال
احلقوق الرسوم و ليه إمثن البضائع أثناء التصدير مضافا يف بالنسبة للعمليات اخلاضعة وعاء الضريبة مثليت :التصدير -(ب

  2.على القيمة املضافة الضريبةون اجلمركية د
   3:عدلني مهامب 7001منذ ه الضريبة هذ تطبق: على القيمة المضافة ضريبةال تمعدال. رابعا
    االقتصادي  الاجمل يفخاصة  أمهيةاخلدمات اليت متثل  يطبق على املنتجات و :%0 بي المقدرالمعدل المخفض  -1

 ؛الثقايف االجتماعي و و
 .املخفضاخلدمات غري اخلاضعة للمعدل   يطبق على املنتجات و :% 10 بي المقدر عاديالمعدل ال -7

 :ه الضريبة التطورات التاليةلكن قبل االستقرار على هذين املعدلني عرفت معدالت هذ
    .7016-1997يف الفرتة يف اجلزائر الضريبة على القيمة املضافة معدالت  تطور ( : 79)جدول رقم        

 7016-7001  7000-1992 1996-1991 ترةالف
 .12، 2 .71، 14، 2 .40، 71، 10، 2 (%) المعدالت

 .7001، و 1992، 1991لسنوات على قوانني املالية  مت إعداد اجلدول بناء: المصدر              

                                                           
1

 .02لرسم على حجم المعامالت، مرجع سابق، المادة قانون ا 
2

 .41، 03نفس المرجع، المادتان  
3

 .40، 40، المادتان 4110المتضمن قانون المالية لسنة  4111ديسمبر  40المؤرخ في  10-4111الجزائر، وزارة المالية، القانون   
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املعامالت من خالل تبسيط النظام الضرييب اجلزائري يف جمال الرسوم على حجم  ضريبةال هاستحداث هذ استهدف    
يف بداية تطبيقها  تسمتايف ذات الوقت، غري اهنا  التخفيف من قيمة معدالهتا تقليص عدد املعامالت الضريبية و

كمعدل   % 71معدل فعلى اخلاضعني هلا بالصفة القانونية أو الصفة احلقيقية على السواء،  الضرييبباستمرار ثقل العبء 
التأثري السليب على  ال يتوقفيف هذه احلالة  و .بشكل كبري خاصة الضرورية منهاتجات رفع أسعار املنيف  يساهمعادي 

         .هيمبستوى الطلب عل انتاجها مستوى الرتباطىل املؤسسة االقتصادية إبل ميتد  ،املستهلك فقط نداالستهالك ع
 .1%10و  ،%17، %6 جند أهنا تطبق يف تونس بثالثة معدالت هي  ببعض الدول و باملقارنة

للمؤسسات لتزمات الضريبية اال لثمتت: للمؤسسات الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة ضريبيةلتزامات الاال.خامسا
  :حبسب التشريع الضرييب اجلزائري يفعلى القيمة املضافة  اخلاضعة للضريبة 

 :تتعلق مبباشرة املؤسسة لنشاطها أو توقيفه: و التوقف التصريح بالوجود -1
 ؛"التصريح بالوجود"يدعى و  ا،من بداية نشاطه( ايوم 00)جل أيف  يكون:التصريح بالوجود -(أ

 2توقفها؛من تاريخ اعتبارا أيام   (10) تصريح بالتوقف يف اجل أن يتم ال ينبغي : التصريح بالتوقف -(ب
 بالتزامن مع ايداع التصريح  ضريبة يتم دفع قيمة ال  : المترتبة عنهاضرائب ودفع ال التصريح بالعمليات المحققة -2

 : فصليا وأالذي قد يكون شهريا 
وفق   إيداع تصريحب بةلضريبة على القيمة املضافة مطالعمليات خاضعة لـ  تحقق اليت ؤسساتكل امل  : التصريح الشهري -(أ

لعمليات ا، مجايل للعمليات احملققةاملبلغ اإل األوىل من كل شهر يتضمن(  يوم 70) خالل الـ تقدمه االدارة الضريبية وذج من
 .األداءالواجبة  ضريبةال، و قيمة بالتفصيل ضريبةاخلاضعة لل

 .قبل إلغائهما التصريح املراقبو املبسط  نيللنظام ةالتابع ؤسساتامل خيص تصريحهذا ال كان:التصريح الفصلي-(ب
 :غياهبا تطبيق الضريبة على القيمة املضافة الةح هي التزامات يتعذر يف :و مسك محاسبة مدققة الفاتورةب التعامل -3
 اسلع أو تقدميها يف حالة تسليمه يةأو خدم يةجتار مؤسسات  من هلذه الضريبةاخلاضعون  :الفاتورةب التعامل -(أ

 ؛القانونيةالشروط  تستويف بتقدمي فاتورة ةملزم افإهن ،خدمات إىل مدين آخر
  3.مبوجب التشريعات املعمول هباملطلوبة تستويف الشروط ا:  مدققةمسك محاسبة  -(ب

تعتمد الضريبة على القيمة املضافة على آلية االسرتجاع من قبل املمول القانوين : على القيمة المضافة الضريبةخصم .سادسا
 4:استيفاء الشروط املطلوبة دعن

                                                           
 .تونس، وزارة المالية، مجلة األداء على القيمة المضافة 1

القطاع  منتجات الصناعات التقليدية المحلية  و المواد األولية المستعملة في هذا، األنشطة الطبية و األدوية والمواد الصيدلية: يطبق على وجه الخصوص على  %: 0 لمعد -أ

 .عمليات نقل األشخاص و نقل المنتجات الفالحية لفائدة الغير، و المصبرات الغذائية

، عدنيّةالمعدات و الخدمات اإلعالمية و خدمات الفنادق و المطاعم، و قائمة من الخدمات الّسياحيّة و خدمات العالج بمياه  البحر و المياه الم:  يطبق على:   % 04معدل  .ب

بعض ، لضعيف المستعملة في المنازلالكهرباء ذات الضغط الضعيف و المتوسط المستعملة في تشغيل اآلالت الفالحية، و الكهرباء ذات الضغط ا، (وفق قائمة)معّدات التجهيز 

 نــــقل البضائع باستثناء المنتجات الفالحية و منتجات الصيد البحري؛، أصناف المحروقات باستثناءا البنزين و الغاز الطبيعي

 .يطبق على العمليات الخاضعة التي لم يفردها القانون بنسبة أخرى%: 08معدل  .ج

دينار، بما في ذلك األداء على  1000بعنوان المبالغ التي تساوي أو تفوق  %21 -  :لقيمة المضافة من المورد بنسبة عنوان األداء على ايطبق الخصم ب:االقتطاع من المصدر.د

إذا لم  %011  - وخدماتهيزات القيمة المضافة المدفوعة من قبل الدولـة و الجمــاعات المحلية و المؤسسات و المنشآت العمومية بعنوان شراءاتها من سلع و معدات و تج

يعتبر الخصم من المورد في هذه الحالة تحريريا من األداء على القيمة المضافة  و. يكن للشخص الطّبيعي أو الّشخص المعنوي الذي ينجز العملية مؤسسة بالبالد التونسية

 .المستوجب من قبل المؤسسة المعنية إالّ إذا اختارت المؤسسة التصريح باألداء
 .23-20ن الرسم على حجم المعامالت، مرجع سابق ، المواد قانو  2
 .80-02، المواد نفس المرجع 3
 .43، المادة نفس المرجع  4
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  اشرتياهتماليت محلت هبا  رائبضعلى القيمة املضافة اسرتجاع الضريبة للمؤسسات اخلاضعة لل حيق:شروط الخصم  -1
      ويتم تنفيذ العملية بشكل عادي شريطة أن تكون املنتجات  ، احلق يف اخلصم هاأو تكلفة العمليات اليت متنح

 .خارج النشاط أوال تستعمل لغرض خاص  و  ،للضريبة على القيمة املضافة أو اخلدمات موجهة لنشاط خاضع
 :صممن احلق يف اخلستثىن ت: ستثناءات من حق الخصماإل -2
  ؛هافاة منالعمليات املع وهذه الضريبة ت اليت تكون خارج جمال تطبيق العمليا -(أ

لى عالضريبة مبلغ  على بعد ما كان هذا السقف يطبق  1،دج 100.000قيمتها اوز جت عنداليت تتم نقدا  املعاملة -(ب
 2.عاملةن املالقيمة املضافة املرتتب ع

     نتجات للم املؤسسة استخدامهنائية عند  ضريبة على القيمة املضافةالتخفيضات اخلاصة بالـ تكون: اتالتسوي.سابعا
يف التخفيضات األولية  هناك حاالت تستدعي إحداث تعديالت ه، غري أنضريبةاخلدمات يف عمليات خاضعة لل و

كوهنا تتعلق مبنتجات أو خدمات لدولة  إىل خزينة ا ةاملخفض ضريبة هبدف إعادة ال ،اليت متت من قبل املؤسسة
يف األغراض الشخصية لصاحب  وأعلى القيمة املضافة،  ضريبةاستخدمت يف معامالت غري خاضعة أو معفية من ال

 :هذه التسوية يف احلاالت التالية املؤسسة، وتتم
ال  اهلقا وطب  ،ا للحق يف اخلصموتعترب حتديد ،"املصدقاعدة "عليها يصطلح  : الخدمات التسوية المتعلقة بالسلع و -1

اخلدمات غري  نتجات وامل ولية واألواد املاليت محلت هبا املشرتيات من ضريبة على القيمة املضافة ميكن اسرتجاع الـ
 إذا ما متت عملية اخلصم ، وعلى القيمة املضافة للضريبةاملستعملة إما على حاهلا أو بعد حتويلها  يف عملية خاضعة 

   :حاالت التسوية حسب هذه القاعدة هي و ،املخفضة إىل خزينة الدولةضرائب دة الإعا يتوجب

 ؛الضياع و التلفمثل تعرضها للسرقة أو  ،اختفاء السلع قبل استعماهلا يف ما كانت معدة لهحالة  -(أ

حتياجات اخلاصة الل أو خارج جمال تطبيقها أو ضريبةالهلذه يف عمليات غري خاضعة اخلدمات  السلع واستعمال  -(ب
 .املؤسسة مالكأو  ديرمل

تتعلق هذه التسوية ، "احلصة النسبية قاعدة " يصطلح عليها تسوية:  يةستثمار صول االالتسوية المتعلقة باال -2
سنوات من ( 02) ملدةبالتخفيضات األولية اليت متت يف حالة عدم االحتفاظ مبلك أو عتاد قابل لالهتالك 

  3:االت التاليةوتتم يف احل ،االكتساب
 ؛النشاطمزاولة التوقف عن القابل لالهتالك أو  التنازل عن امللك أو العتاد -(أ

 .للضريبة على القيمة املضافة التخلي عن صفة اخلاضع -(ب
     سنة  إىل خزينة الدولة عن كلاملخفضة أوليا  على املشرتيات  ضرائبقيمة ال (1/2)مخس تطالب املؤسسة بإرجاع   

 ؛حالة من هذه احلاالتاعتبارا من تاريخ تسجيل أي  ،املتبقية من فرتة اخلمس سنوات ء من السنةأو جز 

                                                           
1

 (.2010لسنة   81ج ر  )  .04، المادة 4100قانون المالية لسنة المتضمن  4101ديسمبر  43المؤرخ في 00/ 01القانون رقم الجزائر، وزارة المالية،  
2

 (.4118لسنة  82ج ر ) .42، المادة  4113  لسنةالمتضمن قانون المالية  4118ديسمبر  01المؤرخ في   18/40زارة المالية، القانون الجزائر، و  
3

 .08، 08قانون الرسم على حجم المعامالت، مرجع سابق ، المادتان   
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لضريبة التوقف عن النشاط أو التخلي عن صفة اخلاضع لـ دعن :الخاضعتسوية التوقف عن النشاط أو التخلي عن صفة  -3
اليت  ضرائبليت مت إدراجها عند ختفيض الاالسلع املخزنة اخلاصة ب ضرائببإعادة ال ةمطالب ؤسسةاملصبح تعلى القيمة املضافة، 
 ؛أثقلت هبا املشرتيات

خيص  هو إجراء و ،السنوي هالتصرحياملؤسسة كشف زبائنها رفاق إيف حالة عدم  تمت :تسوية غياب كشف العمالء -4
 .70121 انون املاليةمت إلغاء إجراء هذه التسوية مبقتضى ققد و  ،املبيعات احملققة ضمن شروط البيع باجلملة

ىل إمن قبل املؤسسة املخفضة أوليا  ضرائبعاد التٌ ال من مث   و ،غري أن هناك بعض احلاالت اليت مت استثنائها من التسويات  
 :احلاالت التالية  االستثناء هذا ويشمل ، خزينة الدولة

     أن العملية من رغم بال شرتيات قابلة للتخفيض كليالت هبا املاليت محٌ  ضرائبن الإف ،البيع خبسارة عند : البيع بخسارة -(أ
ىل ختفيف العبء على إجراء حتفيزي يهدف إجراء بأنه اإلهذا ميكن اعتبار  ، وىل خزينة الدولةإ ضرئبال يرتتب عنها دفع 

 مساح التشريعإىل  يضاف هذال .يف هذه احلالة للسلع األخري ستهلكستكون امل عتبارهاا، بارةاملؤسسة يف حالة حتقيقها خلس
          الضريبة على أرباح الشركات مجايل ويف جمال الضريبة على الدخل اإل الحقةىل السنوات الإ برتحيل اخلسائر الضرييب

  ؛و معاملتها كأعباء قابلة للتخفيض
سددة يف املرحلة السابقة ال امل ضريبةن الإف الضريبة على القيمة املضافة،مبا أهنا معفية من  :البضائع والخدمات المصدرة -ب

ن تصدير السلعة أو اخلدمة يعين أهنا استخدمت عفاء، ألجراء يستهدف تثبيت االستفادة الفعلية من اإلإهو  ، ويعاد دفعها
سيكون إعفاء الصادرات من  تسوية يف هذه احلالة و لو متت عملية، الضريبة على القيمة املضافةيف معامالت معفية من 

   ؛يف جمال الضريبة على القيمة املضافة األمر الذي يلغي أي أثر إلعفاء الصادراتصوري أو نظري، إعفاء  ردالضريبة جم
اخلدمات مسلمة ملتعاملني اقتصاديني  و لعإذا كانت الس : المعامالت مع المستفيدين من نظام الشراء باإلعفاء -ج 

 .االستثمارات اجلديدة أو التوسعية يفيد ما، ائب املخفضةإرجاع الضر  يتمال  ،مستفيدين من نظام الشراء باإلعفاء
 :هذه الضريبة هوآثار تطبيق من مالحظات حول  ؤهما ميكن ابدا :آثار تطبيق الضريبة على القيمة المضافة.ثامنا

العدد  من حيث القيمة و ه الضريبة معدالت هذالتنزيالت اليت عرفتها ف: تحسين شروط المنافسة للمؤسسات المحلية -1
من شأهنا التخفيف من وترية التزايد يف ، و من مث ؤثر بشكل مباشر على األسعارت ام جل األنشطة االقتصادية كوهنهت

نافسة اسعار السلع املستوردة من ماكساب املؤسسات االقتصادية نوع من القدرة على  بإمكانه املستوى العام لألسعار الذي
املتوسطة  يف شروط املنافسة بالنسبة للمؤسسات الصغرية و ناحتسهذه التنزيالت على  ، ما يعين أنه يرتتبالعامل اخلارجي

 ؛، كوهنا احللقة األضعف يف سلسلة األسواق التنافسيةخصوصا
هبا  مُحلتاليت  ضرائبال اسرتجاع الستفادهتا من ،تكاليف املؤسسات من هااتساع جمال تطبيقخيفض : تخفيض التكاليف -2

املؤسسة قد فاحململة على مقتنيات االستثمارات تعترب عامال حمفزا لالستثمار،  ضرائبقابلية خصم الأن ، كما مشرتياهتا
املعدات ختصم من الضريبة املستحقة على  هذه كون الضريبة املؤداة عند اكتساب  جتهيزاهتا و معداهتاشجع على حتديث تُ 

ستفيد منه حىت تهذا االمتياز  .التقليل من تكلفة التمويل مثمن  يقلل من تكلفة احلصول على التجهيزات وما  ،املؤسسة
 ؛على القيمة املضافة الضريبة خالل نظام الشراء باإلعفاء منمن  ةدياجلد املؤسسات

                                                           
1

 .02، مرجع سابق، المادة 4102قانون المالية لسنة  
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تعميم التعامل باحملاسبة   ىلإ 1على القيمة املضافة يف نظر البعض ضريبةتطبيق ال يرمي :تعميم المسك المحاسبي -3
نشاء عالقات موضوعية إاملبيعات بكل وضوح، و  تصادية، ليتم التعرف على كافة املشرتيات وعلى املؤسسات االق

 .دارة الضريبيةاإل بني املؤسسات االقتصادية اخلاضعة و
وبفضلها  .على القيمة املضافة يف أوربا اىل كوهنا طبقت يف فرتة توسع، تنمية، وتراكم الضريبةجناح هناك من أرجع  و 

         ىل هتميش املؤسسات االنتاجية الصغرية إودون أن يؤدي ذلك  ،ات من حتديث عمليات االنتاجمتكنت املؤسس
 .و املتوسطة

يسمح بالرتابط بني و متكامل  و على القيمة املضافة يقتضى وجود نسيج اقتصادي متجانس ضريبةذا كان جناح الإ و 
خيتلف مع االقتصاد  فإن الوضع، ه الضريبةدول األوربية مع هذالبيئة اليت توفرت يف بداية جتربة الو هي  ،اتالقطاع

 .على معامالت االسترياد ياعتماد هذه الضريبة بشكل رئيسو ، التكامل بني قطاعاته غياب الرتابط و حيثاجلزائري 
القيمة يق ضريبة تطبليف اجلزائر مل حيدث اآلثار الطبيعية  هذه الضريبةىل القول اىل أن تطبيق إاألمر الذي يدفعنا    

نتاجي يف اجلزائر دليل على أن هذه الضريبة مل تفلح يف تنشيط االستثمار سواء من تأخر القطاع اإلكما أن .املضافة
 .بالشكل املطلوب ع االستثمارات القائمةياالستثمارات اجلديدة أو توساستحداث خالل 

ديالت لتكييفها مع أوضاع االقتصاد اجلزائري، وحينها ميكن ىل املزيد من التعإيف حاجة  بالتايل فان هذه الضريبة  و   
، فضال على أن شرحية مهمة من هذه املتوسطة ىل عامل حمفز و موجه لالستثمار يف املؤسسات الصغرية وإأن تتحول 

 .املؤسسات غري خاضعة للضريبة ما يتسبب يف حرماهنا من االستفادة من مزايا هذه الضريبة
 .وق التسجيل و الطايع و رسوم المرور  الضمان و التعييرحق : الفرع الثاني

    منها حقوق التسجيل األخرى  غري املباشرة  جملموعة من الضرائبختضع املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف اجلزئر    
  . الضمان و التعيرياملرور و و الطابع و الرسوم اخلاصة ب

 :حلقوق فيما يليتتمثل هذه ا: و الطابعالتسجيل  حقوق .أوال
املرتبطة بعقود  تقوم هبا املؤسسة، فضال عن احلقوقاملرتتبة عن املعامالت العقارية اليت  قوقتضم احل: حقوق التسجيل -1

حساب  يتم .2طريقة حلساب وعاء احلقوق اخلاضعة هلا و معدهلامعاملة و لكل قد تطاهلا،  تأسيسها و التعديالت اليت
دارة الضريبية املختصة يف أساس املبالغ املصرح هبا يف عقود املعامالت، مع احتفاظ مصاحل اإل حقوق التسجيل مبدئيا على

 .مراجعة تلك التصرحيات يف خمتلف العقود و إعادة تقييمها على أساس سعر السوق
إصدار العديد املتعلقة باملبيعات نقدا، و القيد يف السجل التجاري، و كذا املرتبطة ب قوقاحل تشمل: حقوق الطابع -2

  3.من الوثائق الرمسية
 :بعض األنشطة وهي رسوم ختص :رسوم المرور و الضمان و التعيير.نياثا

                                                           
1

 .400، ص مرجع سابق (دراسة تحليلية للنظام الجبائي المغربي )سة الضريبية واستراتيجية التنمية عبد السالم أديب، السيا 
2

 (.13)لمعرفة تفاصيل المعامالت و طريقة حساب وعائها الضريبي و حقوق تسجيلها  راجع الملحق رقم  
3

 (.01)لمعرفة األصناف المختلفة لحقوق الطابع و قيمتها راجع الملحق رقم 
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دج  100.000دج و  20ترتاوح بني تعريفات ب يطبق على الكحول و اخلمور املوجهة لألستهالك :رسم المرور -1
 .للهيكتولرت

اعة من منتجات مصوغات الذهب و الفضة و البالتني وفق يطبقان على الكمية املب :رسما الضمان و التعيير -2
 :النسب التالية

 .يف اجلزائر معدالت رمسا الضمان و التعيري(: 00)اجلدول رقم                            
 رسم التعيري رسم الضمان

 .هكتوغرام/دج 4.000: مصوغات الذهب -
 .هكتوغرام/دج 10.000: مصوغات البالتني -
 .هكتوغرام/دج 120: مصوغات الفضة -

 :كما يلي  7012قبل أن حتدد مبوجب قانون املالية التكمبلي لسنة 
 .هكتوغرام/دج 0.000: مصوغات الذهب -
 .هكتوغرام/دج 70.000: مصوغات البالتني -

 .هكتوغرام/دج 120: مصوغات الفضة

 .التعيري بنجمة العيار. ا
 .غرام أوجزء منه دج عن كل ديكا 17: البالتني -
 .دج عن كل ديكا غرام أو جزء منه 6: بالذه -
 .دج عن كل هكتوغرام 4غرام  400إىل غاية : الفضة -
 .التعيري بالبوثقة. ب
 .دج عن كل عملية 120: البالتني -
 .دج عن كل عملية 100: الذهب -
 .دج عن كل عملية 70: الفضة -

 .70، ص7014النظام الضرييب اجلزائري، منشورات الساحل، اجلزائر، وزارة املالية، املديرية العامة للضرائب،   - :ملصدرا 
. 07، املادة 7012، املتضمن قانون املالية التكميلي لسنة 7012يوليو  70املؤرخ يف  01-12اجلزائر، رئاسة اجلمهورية، األمر رقم  -           
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 .ةالبيئيالضرائب والرسوم : الثالث المطلب 
إدراجها لالعتبارات البيئية يف القرارات املتعلقة  ووهبدف محل املؤسسات على حتسني أدائها البيئي " امللوث يدفع "بدأ تطبيقا مل  

جمموعة من الضرائب والرسوم البيئية  يةاجلزائر التشريعات أقرت  .السلبية على البيئة  انعكاساهتابأنشطتها االقتصادية للتقليل من 
        ، لذلك فإن املؤسسات الصغرية ذات توجه صناعي يف مسريهتا التنمويةكما حاولت أن تكون ولية  أهنا دولة برت  و السيما

   جمموعة من الضرائب خمتلف الضرائب و الرسوم املرتبطة باجلباية العادية باإلضافة إىل  و املتوسطة جتد نفسها ملزمة بدفع
  :التالية سوف نتطرق إليه من خالل العناصر ذلك ما، و البيئية

  ؛الرسوم الخاصة بالتلوث الهوائي :الفرع األول -

 ؛رسوم التحفيز على عدم تخزين النفايات الصناعية الملوثة والخطيرة : الفرع الثاني -

 .   الخاصة بالتلوث المائي و التبغ و النفاياترسوم الضرائب وال :الفرع الثالث   -
  .الرسوم الخاصة بالتلوث الهوائي :الفرع األول

اهلادفة للحد من النشاطات امللوثة و اخلطربة على البيئة ال سيما تلك املرتبطة بالوقود و املنتجات تضم جمموعة من الرسوم   
  : األطر املطاطيةو ، األغلفة البالستيكية، و الزيوت و الشحوم البرتولية

 :يلي بيق هذا الرسم و تعريفاته فيمايتمثل جمال تط : لبيئةاأو الخطيرة على الرسم على النشاطات الملوثة .أوال
 ؛2771 مت إحداثه مبوجب قانون املالية لسنة ،يطبق على األنشطة امللوثة أو اخلطرية على البيئة: تعريف الرسم ونطاقه -1
ما مثل السنوية  تعريفاتهالذي حدد  1111 حمل تعديل من خالل قانون املالية لسنةهذا الرسم كان لقد   :تعريفات الرسم -2 

 :موضح يف اجلدول التايل  هو 
 (.دج :الوحدة )التعريفات اخلاصة بالرسم على النشاطات امللوثة للبيئة يف اجلزائر :( 32 )اجلدول رقم          

 حجم العمالة                               
 طبيعة الترخيص

مؤسسة مصنفة ال تشغل أكثر من 
 شخصني 

مؤسسة مصنفة تشغل أكثر من 
 ني شخص

  2117111  187111 .مؤسسة خاضعة لرتخيص الوزير املكلف بالبيئة
  717111  247111 .مؤسسة خاضعة لرتخيص الوايل املختص إقليميا 

  117111  37111 املختص إقليميا م ش بمؤسسة خاضعة لرتخيص رئيس 
  77111  17111 .املؤسسات املصنفة اخلاضعة للتصريح 

 . 08، املادة  1111مت إعداد اجلدول اعتمادا على قانون املالية  :املصدر                               
ول حصيلة هذا الرسم مت و ،نشاط تبعا لطبيعته وأمهيتهالعلى  (21)و ( 2) حتدد قيمة هذا الرسم بتطبيق معامل يرتاوح بني 

 .إزالة التلوث الصندوق الوطين للبيئة و
 :يتمثل جمال تطبيق هذا الرسم و تعريفاته يف اآليت  : الرسم على الوقود.ثانيا
املمتاز احملتويان  يطبق على البنزين العادي و ،1111 هو رسم أحدث مبوجب قانون املالية لسنة :تعريف الرسم و نطاقه -1

 ؛املازوت على الرصاص و
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 :التطورات التالية عرفت تعريفات هذا الرسم  :تعريفات الرسم -1
 .فات الرسم على الوقود يف اجلزائرتعري :(  31)اجلدول رقم                                        

 .111بداية من  1111 
 لرت/دج  1721 لرت/ دج  2 املمتاز بالرصاص البنزين العادي و

 لرت/دج  1731-      املازوت 
  .32للضرائب رقم  ةالعام يةرسالة املدير  - 34املادة  ، 1111ية قانون املال -: مت إعداد اجلدول اعتمادا على :املصدر                

 و ،( 311 –211احلساب اخلاص )الطرق السريعة  توزع حصيلة هذا الرسم مناصفة بني الصندوق الوطين للطرق و   
 (. 311 – 180احلساب اخلاص ) إزالة التلوث  الصندوق الوطين للبيئة و

 :يشمل جمال تطبيق هذا الرسم و تعريفاته مايلي: روليةالرسم على المنتجات البت .لثاثا
مت  ،يطبق على املنتجات البرتولية أو املماثلة هلا املستوردة أو احملصل عليها يف اجلزائرهو رسم :تعريف الرسم ونطاقه -1

 ؛2778بداية من سنة  إحداثه
 : يفتعريفات احلالية هلذا الرسم تتمثل ال :تعريفات الرسم -1

 .تعريفات الرسم على املنتجات البرتولية يف اجلزائر  :(  33)اجلدول رقم                            
 غاز البرتول السائل بروبان مازوت بنزين بال رصاص بنزين عادي  بنزين ممتاز املنتجات 
 هل/دج2 هل/دج2 هل/دج2 هل/دج 2 هل/دج2 هل/دج  2 التعريفات 
 هل/دج2 - هل/دج21 هل/دج811 هل/دج011 هل/دج811 1128بداية من 

 ( 1128، و ق م .111م .ق) مكرر 14مت إعداد اجلدول اعتمادا على قانون الرسم على حجم املعامالت ،املادة  :املصدر  
 .زينة الدولةخل حيصل و ،على القيمة املضافة ضريبةالتصفية اخلاصة بال قواعد حتديد الوعاء وتطبق على هذا الرسم  

 :يتمثل جمال تطبيق هذا الرسم و تعريفاته يف اآليت :م الخاص باألغلفة البالستيكيةالرس.رابعا
هبدف التشجيع على ، 1112. 21. 21املؤرخ يف  27/12مبوجب القانون رقم  حداثهمت إ:و نطاقه تعريف الرسم -1

 ؛دوير فضالت األغلفة البالستيكيةإعادة ت معاجلة و
وتوجه  ،دج لكل كلغ من األغلفة البالستيكية املستوردة أو املنتجة حمليا 21701 ـب تهددت قيمحُ :الرسم تعريفة -2

 .دوق الوطين للبيئة وإزالة التلوثحصيلته إىل الصن
 ::يتمثل جمال تطبيق هذا الرسم و تعريفاته فيمايلي : الرسم على األطر المطاطية الجديدة .خامسا

 .1114لسنة قانون املالية التكميلي  هوعدل  1118لسنة لية مبوجب قانون املا أحدث :تعريف الرسم و نطاقه -1
دج لكل  0، و دج لكل عجلة تستعمل لسيارات الوزن الثقيل 21هذا الرسم بـ  تعريفة تحدد :تعريفات الرسم -2

 :الرسم كما يلي هذا حصيلة توزع .عجلة تستعمل لسيارات الوزن اخلفيف
 (%:الوحدة)  . يف اجلزائر رسم على األطر املطاطيةكيفية توزيع حصيلة ال  :( 38 )اجلدول رقم 

 اخلزينة العمومية  الصندوق الوطين للبيئة وإزالة التلوث البلديات الوطين للرتاث الثقايف الصندوق 
1118 21  10  01  20  

-   01  81   21 1114بداية من 
 . (84املادة ) 1114 و قانون املالية التكميلي لسنة( 81املادة ) 1118 لسنة املالية  نمت إعداد اجلدول اعتمادا على قانو  :املصدر
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 :يلي يتمثل جمال تطبيق هذا الرسم و تعريفاته فيما : الرسم على الزيوت والشحوم وتحضير الشحوم .سادسا
ميلي قانون املالية التك عدل مبوجب و 1118قانون املالية لسنة  هذا الرسم مبوجب أٌحدث:تعريف الرسم و نطاقه -1

  ؛الشحوم وحتضري الشحوم على الزيوت و طبقوي،  1114
اليت تنجم عن  دج عن كل طن مستورد أو مصنوع داخل الرتاب الوطين و 217011بـ  ات قيمتهحدد:الرسم تعريفة -2

 : يليكما   تهحصيل توزع و ،استعماهلا زيوت مستعملة
 .(%:الوحدة)  يف اجلزائر والشحوم وحتضري الشحوم كيفية توزيع حصيلة الرسوم على الزيوت  :( 30 )اجلدول رقم 

 الصندوق الوطين للبيئة وإزالة التلوث البلديات اخلزينة العمومية 
1118 20 30 01  

1114  -01  01  

 . (88ة املاد) 1114 و قانون املالية التكميلي لسنة (82املادة ) 1118لسنة املالية  نمت إعداد اجلدول اعتمادا على قانو  :املصدر
 .رسوم التحفيز على عدم تخزين النفايات الصناعية الملوثة والخطيرة . الفرع الثاني

 :اخلطرة اليت تدفع املؤسسات االقتصادية على عدم ختزين النفايات الصناعية اخلطريةـ، و النفايات الطبية تضم جمموعة من الرسوم 
 : نطاق تطبيق هذا الرسم و تعريفاته هي :الخطيرة اصة ورسم الحث على عدم تخزين النفايات الصناعية الخ .أوال
  ؛1114قانون املالية التكميلي  ه، و عدل1111 لسنةأسس مبوجب قانون املالية :تعريف الرسم و نطاقه  -1
أو اخلطرة  / دج لكل طن من حمزونات النفايات الصناعية اخلاصة و 217011بـ دد مبلغ هذا الرسم حُ  :تعريفة الرسم -1

 :كما يلي   تهتوزع حصيلو 
 (%:الوحدة)  .يف اجلزائر كيفية توزيع حصيلة رسم احلث على عدم ختزين النفايات الصناعية  :(  38)اجلدول رقم 

 اخلزينة العمومية الصندوق الوطين للبيئة وإزالة التلوث البلديات 
  20  0. 21 .111اىل 1111

-  0. 10 1114بداية من 
 . (88املادة ) 1114قانون املالية التكميلي  و ،(113املادة )  1111اجلدول اعتمادا على قانون املالية مت إعداد  :املصدر   

 :يتمثل جمال تطبيق هذا الرسم و تعريفاته فيمايلي : رسم الحث على عدم تخزين النفايات الطبية .ثانيا
  ؛1114 التكميلي املالية قانون عدلهو  2002 لسنةهذا الرسم مبوجب قانون املالية  حدثأ:تعريف الرسم و نطاقه -1
 :كما يلي   تهحصيل توزع  و ،لكل طن من خمزونات النفاياتدج  187111بـ  دد مبلغ هذا الرسمحُ :تعريفة الرسم -2

 (%:الوحدة)  .يف اجلزائر كيفية توزيع حصيلة رسم احلث على عدم ختزين النفايات الطبية  :( 37 )اجلدول رقم 
 الصندوق الوطين للبيئة وإزالة التلوث زينة العموميةاخل البلديات 

  0.  20  21 .111إىل  1111

  0.-   10 1114بداية من 

 . ( 46املادة )  7000وقانون املالية التكميلي ( 704)  7007مت إعداد اجلدول اعتمادا على قانون املالية  :املصدر   
   . ث المائي و التبغ و النفاياتبالتلو الخاصة رسوم الو ضرائب ال :الفرع الثالث

ذو املصدر اجلوي للحد من التلوث ضافة إىل الضرائب و الرسوم البيئية املذكورة سابقا هناك جمموعة أخرى من هذه الرسوم باإل   
  :و الصناعي، و منجات التبغ و النفايات املنزلية املائي
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 :يلي يتمثل نطاق تطبيقه و تعريفاته فيما :الصناعيالرسم التكميلي على المياه المستعملة ذات المصدر .أوال
  .1114 لسنة قانون املالية التكميلي عدل عن طريق و 1113 وجب قانون املالية لسنةمب حدثأُ :تعريف الرسم و نطاقه -1
  :علىوزع ي و ،للكميات اليت تتجاوز القيم احملددة من التشريعات 0إىل2 حيسب على أساس مضاعف من:تعريفة الرسم -2

 (%:الوحدة)  .يف اجلزائر كيفية توزيع حصيلة الرسم على املياه املستعملة ذات املصدر الصناعي  :(  38 )اجلدول رقم 
 اخلزينة العمومية الصندوق الوطين للبيئة وإزالة التلوث البلديات  

  20  01  30 .111إىل  1113
 -  01  01 1114بداية من 

 . (88املادة ) 1114قانون املالية التكميلي  و (78املادة ) 1113جلدول اعتمادا على قانون املالية مت إعداد ا : املصدر      

 يلي يتمثل نطاق تطبيقه و تعريفاته فيما :ذي المصدر الصناعي لجويالرسم التكميلي على التلوث ا .ثانيا
 لسنة قانون املالية التكميلي  من قبلديل كان حمل تع و ،1111مبوجب قانون املالية  حدثأٌ :تعريف الرسم و نطاقه -1

  ،التشريعات طبق على الكميات املنبعثة اليت تتجاوز القيم احملددة من طرف التنظيم ويو  ،1114
دج  2117111و 17111بني  صورةاحمل على التعريفة األساسية و 0إىل  2 معامل مضاعف من فقو حتدد :تعريفة الرسم -2

 : على النحو التايل تهوتوزع حصيل ،ة عن األنشطة املمارسةتبعا لدرجة التلوث النامج
 (%:الوحدة.) يف اجلزائر كيفية توزيع حصيلة الرسم التكميلي على التلوث البيئي ذي املصدر الصناعي  :( 39 )اجلدول رقم 

 الصندوق الوطين للبيئة وإزالة التلوث اخلزينة العمومية البلديات 
 0. 20 21 .111إىل  1111

 0.-  10 1114اية من بد
 .(88املادة ) 1114وقانون املالية التكميلي ( 110املادة )  1111مت إعداد اجلدول اعتمادا على قانون املالية  :ملصدرا           

 :يلي يتمثل نطاق تطبيق هذه اإلتاوة  و تعريفاهتا فيما :إتاوة  المحافظة على جودة المياه .ثالثا
 البلدية و الوالئية املؤسسات تشملل،  1996لسنة املالية قانون  مبوجب اإلتاوة هذه تأسيس مت:اقهاتعريف اإلتاوة و نط -1

 أو الطبيعيني األشخاص كل لدى عامة بصفة و ،املسقية للمساحات الوالئية و اجلهوية الدواوين وتوزيعها، املياه إلنتاج
 هذه توجه و ، ةفردي أخرى منشآت أو تنقيبات أو آبارا ويستغلون ميلكون الذين اخلاص أو العام للقانون اخلاضعني املعنويني
 ؛عليها احلفاظ و املياه جودة محاية برامج يف املذكورة املؤسسات مشاركة لضمان األتاوى

                    :التالية املعدالت حبسبهذه اإلتاوة   تطبق :تعريفات اإلتاوة -7
 .يف اجلزائر  بإتاوة  احملافظة على جودة املياهلتعريفات اخلاصة ا :(  40)اجلدول رقم               

 األساس 
 السعر من املرة هذه املعدل نفس و ، اخلاصة لعإتاوة بالنسبة البالد، مشال لواليات بالنسبة الفالحة أو الصناعة أو للشرب الصاحلة املياه فاتورة مبلغ من  4%

 .العادية لعإتاوة بالنسبة ةاملقتطع املياه كميات يف مضروب األساسي
 متنراست، إيليزي، بشار، ، تندوف الوادي، غرداية، األغواط، :اآلتية اجلنوب لواليات بالنسبة الفالحة أو الصناعة أو للشرب الصاحلة املياه فاتورة مبلغ من  2 % 

 .العادية لعإتاوة بالنسبة املقتطعة املياه كميات يف مضروب ألساسيا السعر من املرة هذه املعدل نفس و اخلاصة، لعإتاوة بالنسبة ورقلة و بسكرة أدرار
 . 2.8، املادة  2778املالية قانون  :املصدر                                      

 اطقاملن الصرف، جماري مياه نوعية املصرفة، املياه كثافة املدن، حجم)االعتبار بعني منطقة بكل اخلاصة الشروط أخذ أجل من  
 على معامالت تطبيق ميكن (للمياه السفلي االستعمالو  املياه، استقبال وسط هشاشة التلوث، آثار من محايتها الواجب اخلاصة
 (302 -086) اخلاص التخصيص حسابحتصل لصاحل و .أقصى كحد 1.5 و 1 بني ما اوحرت ت أعاله، املذكورة النسب
   "املائية للموارد لاملتكام للتسيري الوطين الصندوق " عنوان حتت
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 :اخلاصة بإستهالك التبغتضم الرسوم  :الرسوم على منتجات التبغ .رابعا
 :يتمثل نطاق تطبيقه و تعريفاته فيمايلي :الرسم الداخلي على االستهالك  -1
  ؛الكربيت التبغ واالستهالكات من يطبق على :تعريف الرسم و نطاقه -(أ

  :وفق التعريفات احملددة فيما يلي م يطبق هذا الرس: تعريفات الرسم -(ب
 .يف اجلزائرالتعريفات اخلاصة بالرسم الداخلي على االستهالك  :(  41)اجلدول رقم                         

 تبغ السيجار السجائر اجلعة طبيعة املنتج
 التدخني

تبغ للنشق 
 املذق و

 الكربيت
 شقراأل األسود

 37821  احلصة الثابتة

 هلرت/دج
27181 

 كغ/دج 
27181 

 كغ/دج 
278.1  

 كغ/دج 
811  
 كغ/دج 

.21  
 كغ/دج 

علبة صغرية 81 علبة حتتوي على 211دج لكل  18
 (1120مع صدور قانون املالية  %11) على األقل

 املعدل النسيب
 (على قيمة املنتج) 

 -21% 21% 21% 21% 21% 11% 

 .33، املادة 1120قانون املالية لسنة  ، و(1111املعدلة مبوجب ق م ) 10ادة عمال ،املقانون الرسم على رقم األ :املصدر           
 % 74 بنسبةوتوزع حصيلته  ،على القيمة املضافةضريبة التحصيل اخلاصة بال التصفية و نفس قواعد الوعاء و هيعل تطبق     

 .لصندوق ترقية الصادرات % 1 ـ ولفائدة اخلزينة العمومية
 :يتمثل جمال تطبيقه و تعريفاته فيمايلي : اإلضافيالرسم  -2
  ؛يطبق هذا الرسم على منتجات التبغ:تعريف الرسم و نطاقه -(أ

يدفع من قبل املنتج  و بهيصرح  و ،لكل علبة سجائر تستهلك يف اجلزائر( دج8)  حيسب على أساس :تعريفة الرسم -(ب
 .املعاجلات الطبية توجه حصيلته إىل  صندوق االستعجاالت و و ،افةضمن نفس الشروط املتعلقة بالرسم على القيمة املض

 :يلي يتمثل نطاق تطبيقه و تعريفاته فيما: رسم رفع النفايات المنزلية. خامسا
  ؛و يؤسس لفائدة البلديات اليت تشتغل فيها مصاحل رفع النفايات املنزلية ،يدعى الرسم التطهريي:تعريف الرسم و نطاقه -1
  :ةلتاليوفق التعريفات ا هذا الرسم يطبق  :ات الرسمتعريف -2

 .يف اجلزائر التعريفات اخلاصة برسم رفع النفايات املنزلية :( 42 )اجلدول رقم                         
 1120بداية من صدور قانون املالية التكميلي  1120قبل  مبلغ الرسم طبيعة احملل 

 دج 2011و   2111ما بني  دج 2111و   011ا بني م .احملالت ذات االستعمال السكين
 دج 21.000و  3111ما بني  دج 217111و  2111ما بني  .شابه احملالت ذات االستعمال املهين أو التجاري أو احلريف أو ما

 دج 13.000و   4.000بني  ما دج 117111و   07111بني  ما .املقطورات للتخييم واحملالت 
 مال الصناعي أو التجاري أاحملالت ذات االستع

 .و احلريف املنتجة لكمية من النفايات تفوق األصناف املذكورة أعاله
 دج 2317111و  117111ما بني  دج 2117111و  217111ما بني 

 .1120من ق م ت  12، و املادة  1111ق م  22مكرر واملعدلة مبوجب املادة  183قانون الضرائب املباشرة ، املادة  :املصدر                 

تعدد و تشعب مكونات النظام الضرييب اجلزائري املطبق على املؤسسات إن ما ميكن إستنتاجه من استعراض منظومة الضرائب هو  
             سيفقده البساطة و الوضوح ، و هذا ما رشيد و فعال ،الصغرية و املتوسطة إىل درجة يصعب دجمها يف نظام متناسق

و هو األمر الذي ، النوع من املؤسسات إلستثمارات هذاو غري جاذبة  ضريبية ثقيلة و متشعبة يئةجيعل منه بو ، و العدالة
يف املعاملة الضريبية املسجل  يف ظل التباين هذه املؤسسات  يفتشجيع االستثمار الكفيلة بيصعب عملية حتديد اآلليات الضريبية 

 .أو نظام إخضاعها الضرييب نشاطها إختالف شكلها القانوين أو طبيعة نتيجة هلا
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 .الرقابة وآليات الفصل في النزاعات في النظام الضريبي الجزائري شكالأ: المبحث الثاني

فقط على  توقفال يجيب أن عمال جاذبة للمؤسسات الصغرية و املتوسطة أن دور السياسة الضريبية يف هتيئة بيئة إ    
منا جيب أن ينصب أيضا على إ، و الضريبية الضريبية و منح التحفيزاتعلى ختفيف املعدالت  عمل هذه السياسة

يف ختفيض كلفة االمتثال مهم من دور ذلك ملا ل، حماوالت تبسيط و تفعليل االجراءات املتعلقة بالرقابة و املنازعات
 :نيالتالي ين، و ذلك ما سوف نتطرق له من خالل العنصر ملؤسساتا هلذهالضرييب 

  ؛في النظام الضريبي الجزائريالرقابة  شكالأ :المطلب األول  -

 .النزاعات في النظام الضريبي الجزائري آليات الفصل في:  نيالمطلب الثا -

  .ظام الضريبي الجزائرينفي الالرقابة  شكالأ: المطلب األول 
تساهم إذ ، الصغرية و املتوسطة ؤسساتإلستثمارات املناسبة املعمال األأداة أساسية يف توفري بيئة  الضريبيةتعد الرقابة    

بيئة أعمال توفري ، ومن مث املؤسسات املتهربةاملؤسسات االقتصادية املمتثلة ضريبيا و  بني العدالة الضريبية مبدأيف تكريس 
هذه ، لذلك سوف نتطرق إىل واقع بني املؤسسات من الناحية الضريبية مبنية على التوازن يف ظروف ممارسة املنافسة

 :من خالل العناصر التاليةو ذلك  ،على اإلسهام يف توفري بيئة األعمال املناسبة اة يف اجلزائر و مدى قدرهتالرقاب
  ؛ماهية الرقابة الضريبية: الفرع األول  -

 ؛حقوق المؤسسات  في مجال الرقابة الضريبية: الفرع الثاني  -

 ؛العقوبات الضريبية: الفرع الثالث  -

 .ة الضريبية في مجال الرقابة و استرايجية تفعيلهاأداء االدار : الفرع الرابع  -
  .الضريبيةماهية الرقابة : الفرع األول

الضريبية هي شكل من أشكال الرقابة املالية اليت تسعى إىل ضمان إستقرار املالية العامة، فضال على أدوارها  الرقابة   
 .سبةاملهمة يف حماربة السوق املوازية و هتيئة بيئة األعمال املنا

 :، كما سنوضحة يف اآليتاخصوصياهتمبفهومها و أهدافها و تتميز الرقابة الضريبية  :وأهدافها ضريبيةتعريف الرقابة ال.أوال
املستندات اخلاصة  الوثائق و السجالت و التصرحيات وملعطيات  فحص"تعرف على اهنا  :تعريف الرقابة الضريبية -1

هبدف ، بشأهنم من املصادر األخرى توفرةاملعلومات املو  ماملعيشية هل وضعية املالية ومع التها ومقارنضريبة بال مولنيبامل
حيث  ،ءشيمفهوم قانوين قبل كل  الضريبيةتعد الرقابة  و."الضريبيةمن صحة املعلومات اليت حتتويها ملفاهتم  التأكد

على  .ثناء فرض الضريبةأخطاء املرتكبة األ و ،تاإلغفاال ،الضرائب لتصحيح النقائص إلدارةمتثل السلطة املعرتف هبا 
 .على السواء دارة الضريبيةو اإل مولللمأن يتم ذلك يف ظل الضمانات و احلقوق املكفولة 

 :هو الضريبية الرقابة ه أبرز ما تستهدف :الضريبية أهداف الرقابة  -2
عرب  الضرييباحلد من الغش هتدف إىل  فهي: مواجهة التهرب الضريبي و المحافظة على موارد الخزينة العمومية -(أ

سرتجاع احلقيقية إل املالية تهمحتديد وضعي و مولنيالتالعبات اليت ميكن استعماهلا من قبل امل األخطاء وإكتشاف 
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حتصيل موارد اضافية و  توسيع الوعاء الضرييب، و من جهةلمحافظة على أموال اخلزينة العمومية ل ،املهربةاالضرائب 
  ؛من جهة أخرى للدولة االجتماعية قيق األهداف االقتصادية ويف حت تساهم

ق مبدأ املساواة و العدالة أمام حيقىل مجيع املتعاملني إتوسيع جمال الرقابة إن  :ضمان المنافسة الضريبية العادلة -(ب
 ؛ناحية الضريبيةمن ال ضمان التوازن يف ظروف ممارسة املنافسة بني املؤسسات االقتصاديةو يساهم يف  ،الضريبة

  جتنب الطرق التدليسية  ىل الصدق يف التصرحيات وإ مولنيدفع املدور الرقابة يف خالل  من :نشر الوعي الضريبي -(ج
 ؛القوانني احرتام التنظيمات و و

االقتصادية  نظرا ألمهية األهداف السابقة يف إضفاء الفعالية املالية و: مجاالت تطبيقها و ضريبيةأشكال الرقابة ال.نياثا
فقد عرفت اجلزائر الكثري من التدابري التشريعية و التطبيقية اهلادفة لتصميم نظام رقايب قادر على  ،لنظام الضرييبعلى ا

  :  حتقيق هذه األهداف، و قد عرف النظام الضرييب اجلزائري األشكال الرقابية التالية
 :تأخذ شكلني مها تتم على مستوى مفتشيات الضرائب و: الرقابة العامة -1
        لتنجز هناية ك ،ان ممارسة النشاط اخلاضع للضريبةتتم على مستوى املفتشية التابع هلا مك:الرقابة الشكلية -(أ

املسجلة يف التصرحيات  ىل تصحيح األخطاء املادية احملتملة وإهتدف  و املعمقة تعترب كمرحلة متهيدية للرقابة و سنة
كشف املعلومات ، و  دارةاملعلومات اليت متلكها اإل جراء تقدير أو مقارنة بني التصرحيات و، إ(اخل...اجلمع ،الرتحيل)
 ؛املرتكبة ءبتصحيح األخطا مولتكليف امل العناصر املهملة و و

تكون  و السجالت احملاسبية، الوثائق و تقدميهي عكس الرقابة الشكلية حيث تتطلب  :الرقابة على الوثائق -(ب
الوثائق اعتمادا على املعلومات املكونة  فحص انتقادي للتصرحيات و و بالتايل متثل. حمتوى التصرحياتمنصبة على 
  :ىل إهتدف هي فبذلك  و ،مجايل املطبقمش اإلااهل باملعلومات املتوفرة و تهامقارن و ،ضريبيةللملفات ال

 ؛دارةت احلقيقية املوجودة لدى اإلمقارنتها باملعطيا فحص التصرحيات و -
 ؛توضيحاتالتربيرات و الو ضافية اإلعلومات ته بتقدمي امللباطوم مول،ربطها باحلالة املالية للم و حتليل املعلومات -
 ؛املعدالت كتشاف األخطاء يف احلسابات وإ ، والضرييبمن التطبيق السليم للتشريع  التأكد  -
 .للرقابة املعمقةاملربجمة املساعدة يف اختيار امللفات  -
معاقبة  هي وسيلة مراقبة خارجية الستدراك و و ،تكملة لالستمرار املنطقي للرقابة على الوثائق هي :ة المعمقةلرقابا -(2

ص امللفات فح ،مولالتصرحيات املتعلقة بنشاط امل و الوثائق احملاسبية و تسمح بـفحص الدفاترحيث  ،املتهربني
 :تأخذ هذه الرقابة األشكال التالية  ، وارجية للثروةمقارنة التصرحيات باملظاهر اخل، و اخلاضعة لنظام التقادم

 مقارنتها بعناصر االستغالل ىل فحص امللفات احملاسبية وإجمموعة العمليات اليت هتدف  وه :الفحص المحاسبي -(أ
يسمح بالتأكد من صحة التصرحيات  و ،السجالت احملاسبية مبسك الدفاتر و مولنيحيث يلزم هذا الفحص امل

  للمؤسسة فقط لضريبيةو هو ال يهدف إىل مراقبة الوضعية ا 1مبقارنتها بالعناصر اخلارجية كالدفاتر احملاسبية ةلضريبيا
على األخطاء اليت وقع فيها  مولطالع على واجباهتا و حقوقها الضريبية، فاحملقق يطلع املمنا يسمح هلا أيضا باإلإو 
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دارة خطاء اليت وقعت يف حقه من طرف الغري و منهم اإلاألبسبب جهله التشريعات الضريبية، كما يطلعه على 
 .عن هذه األخطاء املرتتبةلغاء الزيادات ا ميكنه الحقا من تقدمي الطعون املناسبة إلم ؛الضريبية

فارق بني الدخل التستهدف الكشف عن اليت هو جمموعة العمليات  :الفحص المعمق للوضعية الجبائية الشاملة -(ب
املداخيل املستنتجة من و يستدعي املقارنة بني املداخيل املصرح هبا  ما، ول بالضريبة و الدخل املصرح بهمماحلقيقي لل

خيص هذا األسلوب الرقايب األشخاص الطبيعيني و . اق احلياة لسائر أفراد أسرتهسيو خزينته و  مولوضعية أمالك امل
يسمح مبتابعة تطور منو هو لذا ف 1.اجلبائي باجلزائر أم ال مجايل  سواء كان موطنهمالضريبة على الدخل اإلب ينياملعن

 مولعيشية للمأي مقارنة الدخل املصرح به مع الوضعية امل ،مقارنتها مع املداخيل املصرح هبا و مولامل أموال أمالك و
وأنواع عدد سفريات املكلف ،عدد )دارة الضرائبإعلى املعلومات املوجودة لدى اعتمادا  ،فراد اسرتهأوسائر 

 (.اخل...السيارات، عدد العقارات 
ما مييز هذا النوع من الرقابة هو نطاق تطبيقه الذي يقتصر على األشخاص الطبيعيني، ما يعين أنه يستهدف       

بالدرجة األوىل املؤسسات الصغرية و املتوسطة اليت تأخذ غالبيتها شكل املؤسسات الفردية و بدرجة أقل شركات 
املؤسسات اليت ال متسك حماسبة منتظمة، يف الوقت الذي يقتصر خضوع شركات األموال للرقابة تبعا  األشخاص، خاصة

 .التحقيق املصوبألسلويب الرقابة احملاسبية و 
قد يشمل الفرتة و  ،أو عدة ضرائبهو اسلوب يشبه التحقيق احملاسيب و يستهدف ضريبة : 2التحقيق المصوب -(ج

تقل فرتة زمنية أو جمموعة من العمليات و املعطيات احملاسبية املتعلقة ب ،يقتصر على جزء منهاو قد  كلها  غري املتقادمة
 .التحقيق احملاسيب و أضيق نطاق من  ،أكثر سرعة ،بالتايل فهو إجراء مراقبة مصوبة أقل مشولية و .ضريبيةعن سنة 

دارة إىل إجراء ا أنه ال حيول دون امكانية جلوء اإلهو وسيلة تسمح بالقيام بتحريات مصوبة أو برامج أولية مبمن مث ف و  
 3.حتقيق معمق يف احملاسبة، و الرجوع إىل الفرتة اليت متت فيها املراقبة دون إغفال احلقوق املدفوعة جراء التحقيق املصوب

غري أن طابع  نفس احلقوق و الضمانات، مولو مينح للم خيضع التحقيق املصوب لنفس قواعد التحقيق يف احملاسبة    
هذا ضافة إىل العناصر اليت ينبغي أن حيملها باإل ،التصويب الذي مييزه يفرض على احملققني توضيحه يف االشعار بالتحقيق

يوما  (00)منح املكلف مدة  و  4،مدة التحقيق بعني املكان يف الدفاتر و الوثائق ينبغي أن ال تتجاوز الشهرين و ،األخري
هذا التحقيق ال ينصب على الوثائق التوضيحية العادية بل يطال الدفاتر 5.نتائج التحقيقببوله إلبداء مالحظاته أو ق

 .احملاسبية للتحقق من صحة التسجيل احملاسيب للعمليات املتعلقة باحلقوق و الرسوم موضوع التحقيق
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 .حقوق المؤسسات  في مجال الرقابة الضريبية: الفرع الثاني
، منح محاية موارد اخلزينة العامةدارة الضريبية يف جمال الرقابة اجلبائية هبدف منوحة من قبل التشريع لعإمقابل احلقوق امل    

دارة من كل التجاوزات احملتملة من طرف حمققي اإل اهبدف محايته ؤسساتالعديد من الضمانات للمأيضا التشريع 
 : 1الضريبية، و من أبرز هذه احلقوق و الضمانات

  :و يتجلى ذلك يف :و عدم تجديد التحقيق مستشاربي االستعانة الحق ف.أوال
، حيث ميكنه مناقشة رقابةطوال مدة ال ااالستعانة مبستشار من اختياره ؤسسةحيق للم: الحق في االستعانة بمستشار -1

 ؛املتعلقة بالوقائع و القانون شكالياتاقرتاحات إعادة التقومي، و كذا اإل
طرقا  مولفيها امل اء احلاالت اليت استعملو بإستثن ،عند انتهاء التحقيق يف احملاسبة :المحاسبيعدم تجديد التحقيق  -2

ال ميكن لعإدارة الضريبية القيام بتحقيق جديد يف نفس تدليسية أو قدم معلومات غري صحيحة أو غري كاملة أثناء التحقيق، 
منتهية مبجرد حتديد نتائج التحقيق تعترب التحقيق فعملية ،لرسومالدفاتر املتعلقة بالفرتة ذاهتا و خبصوص نفس الضرائب و ا

 .له صراحة عن قبوله هبا أو امتنع عن الرد يف األجل القانوين املمنوح مولسواء عرب امل ،بصفة هنائية
الشهرين   املكان عني بالنسبة للتحقيق املصوب ال ميكن أن تفوق مدة التحقيق يف :تحديد مدة التحقيق بعين المكان.ثانيا

شارة إىل ذلك، أما بالنسبة للتحقيق يف احملاسبة فإن أجل التحقيق خيتلف بإختالف رقم األعمال كما سبقت اإل
 :احملقق و طبيعة نشاط املؤسسة

  :ختص املؤسسات التالية :ثالثة أشهر -1
 قق فيها؛دج لكل سنة مالية حم1.000.000مؤسسات تأدية اخلدمات اليت ال يتجاوز رقم أعماهلا  -(أ

 .دج لكل سنة مالية حمقق فيها 7.000.000كل املؤسسات األخرى اليت ال يتجاوز رقم أعماهلا -(ب
 :ختص املؤسسات التالية :ستة أشهر -2
 دج لكل سنة مالية حمقق فيها؛2.000.000مؤسسات تأدية اخلدمات اليت ال يتجاوز رقم أعماهلا  -(أ

 .دج لكل سنة مالية حمقق فيها 10.000.000ز رقم أعماهلا كل املؤسسات األخرى اليت ال يتجاو  -(ب
 .جيب أن ال تتعدى فرتة التحقيق تسعة أشهر يف مجيع احلاالت األخرى :تسعة أشهر -3

 2:التحقيق املبينة سابقا ال تطبق يف احلاالت التالية دفإن مد ،ملا سبق ذكره او لكن إستثناء     
 لطلبات التوضيح ؛ مولعدم استجابة امل و ،تقدمي معلومات خاطئة و غري كاملة ،استعمال طرق تدليسية مثبتة قانونا -
  .فحص مالحظات و طلبات املكلف بعد انتهاء التحقيق -

 :و ذلك خالل مرحلة الرقابة و بعدها :النقاش الشفوي و الحضوري. ثالثا
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ذلك كتابيا  غري هايف حالة طلب إالؤسسة، ملا التحقيق يف الدفاتر و الوثائق جيب أن يتم يف مقر: جراء التحقيقإأثناء  -1
، فيتم التحقيق على دارةأو يف حالة قوة قاهرة يتم إثباهتا قانونا من طرف اإل ،لطلبلدارة الضرائب إ إستجابةو 

 :التحقيق يف مقر املؤسسة للمحقق تيحو ي 1.دارة الضريبيةمستوى مصاحل اإل
 مستغال بذلك احلضور الدائم هلذا األخري؛ مولحوار و مناقشة حضورية مستمرة طوال مدة التحقيق مع املجراء إ -(أ

 الضرورية للتحقيق حسب وترية تقدم األشغال؛ طلب املعلومات التكميلية و الوثائق التربيرية -(ب
 ناقشة الشفوية و احلضورية معه؛قصد تفعيل امل ضافيةإبالضريبة احملقق معه خبصوص كل معلومة  املمولمساع ا -(ج
 و ميكنقبل انقضاء أجل الرد املمنوح له،  لهحول مضمون نتائج التحقيق املبلغة  مولتقدمي تفسريات مفيدة للم -(د

 2.طلب تفسريات إضافية إذاأو  هذا تبني أن يف ذلك ما يفيدإقيق حمساعه بعد رده على نتائج الت
اجتماع هناية التحقيق و ميكنه االستعانة  حلضور كتابيا احملقق معه مولامل ىيستدع :بعد نهاية أشغال التحقيق -2

 . دارةاإلمن قبل أو  قبلهاليت قد تثار حول عملية التحقيق سواء من  للشكوكو ذلك استبعادا  ،مبستشار من اختياره
 :يتضح ذلك من خالل :و حق الحصول على المحرر الجبائي(الحق في طلب التحكيم)الطعن القبل النزاعي.رابعا

 حيثملناقشة نتائج التحقيق،  مولضافية للممن الضمانات اإل يعد(:الحق في طلب التحكيم)الطعن القبل النزاعي -1
من أجل  ،أو ممثله القانوين هحبضور  مولرد املل دارة الضرائب بعد دراستهاإلى مستوى يتم عقد اجتماع عمل ع
ضمن كل مع مصلحة التحقيق، و ينتهي بتحرير حمضر يٌ بني املمول وافق تصل بشأهنا حيمناقشة املسائل اليت مل 

 .راء املقدمة و القرار النهائي املتخذآلا
األحكام  معرفة بشأن مولقطعيا على طلب امل و، هنائيا ،يعترب ردا واضحا :3المحرر الجبائيالحق في الحصول على  -7

خضاع أن حتدث أي زيادة يف اإل و ال ميكن لعإدارةاملعمول به،  الضرييبا املطبقة يف وضعية ما بالنظر إىل التشريع ضريبيةال
 :و يطبق هذا الضمان4،يعود إىل التباين يف تقدير هذه الوضعية هاذا كان سبب الزيادة املتمم من طرفإالضرييب السابق 

 ؛حسن النية مولدارة مبوجب رسالة مكتوبة و واضحة و تامة من طرف املإبالغ اإل عند -(أ
يف أجل أربعة  الضريبيةالرجوع إىل النصوص بعد دارة قد اختذت قرارا قطعيا خبصوص الوضعية تكون اإلعندما  -(ب

 أشهر أو مل ترد يف هذا األجل؛
بق لتاريخ أو يف غياب اإللتزام بالتصريح السا لموليكون القرار متخذا قبل انتهاء أجل التصريح بالنسبة لعندما  -(ج

 .ثل التصفية التلقائية للضريبةليت متحتصيل الضرائب ا
دارة الضريبية للقواعد بالغ الدقيق من اإلو بالتايل فإن احملرر اجلبائي جييب على مبدأ احلماية القانونية، و يفرتض اإل 

ة القانون سلطة خمالف لضريبيةدارة االعامة و اخلاصة لعإطار القانوين الذي متارس فيه صالحياهتا، و من مث فإنه ال مينح اإل
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ستفادة من هذا احلق حكرا على املؤسسات التابعة ملديرية لكن تبقى اإل .قانونية واجبة التنفيذالجيعل تفسرياهتا  إمناو 
 .هما حيرم املؤسسات الصغرية و املتوسطة من االستفادة من، املؤسسات الكربى

عني للضريبة تبعا للنظام احلقيقي تنسحب على الضمانات املذكورة سابقا و املمنوحة للخاض إىل أنإلشارة جتدر ا   
  .التدخالت بعني املكان لدى املكلفني اخلاضعني لنظام الضريبة اجلزافية الوحيدة و النظام املبسط و نظام التصريح املراقب

 .العقوبات الضريبية: الفرع الثالث
و من مث  ،على االمتثال الضرييب ؤسساتردعية حلمل املبالنسبة لعإدارة الضريبية وسائل  متثللعقوبات الضريبية ذا كانت اإ   

       فإهنا متثل مصدر خطر ضرييب للمؤسسة االقتصادية يف حالة إخالهلا بالتزاماهتا  .احلفاظ على موارد اخلزينة العمومية
      .هذا اخلطرة لتجنب مهية للتسيري الضرييب داخل املؤسساألالضريبية، األمر الذي جيرب مسيريي هذه املؤسسات على إعطاء 

أقر  لذا ،املؤسسات املتهربة منافسة محاية للمؤسسات املمتثلة ضريبيا من وسيلةو لكن يف نفس الوقت متثل العقوبات الضريبية 
 :يف اآليتمن العقوبات، نوجز األهم منها  جمموعةالتشريع الضرييب  

ترتتب عن عدم إيداع التصاريح يف مواعيدها و عدم االستجابة  :حالمرتبطة بالتصاري لإللتزامات االمتثالعقوبات عدم .أوال
 :املمول، و تتمثل يفمن قبل  اتالتوضيحدارة بشأن تقدمب اإللطلبات 

ميكن متناع املمول عن التصريح أو إيداعه خارج اآلجال القانونية، و  اتتعلق ب :عقوبات عدم االمتثال آلجال التصاريح -1
 :فيما يلي أمهها تلخيص
 .يف التشريع  الضرييب اجلزائريآلجال التصاريح  االمتثالعقوبات عدم  (: 43)دول رقم جلا                      

 التأخر في إيداع التصاريح غياب التصاريح طبيعة التصاريح
 دح 00.000 دج00.000 التصريح بالوجود

التصريح الشهري املوحد 
والتصاريح (G50)منوذج 

لى الدخل اخلاصة بالضريبة ع
اإلمجايل والضريبة على أرباح 

 .الشركات

إخطار املكلف لتسوية وضعيته يف أجل 
أقصاه شهر وعند عدم التجاوب تلجأ 
اإلدارة إىل الفرض التلقائي للضريبة مع 

من احلقوق املستحقة   %72تطبيق زيادة 
 .كعقوبة وإصدار ورد يستحق فورا

على احلقوق  %10مدة التأخري ال تتجاوز الشهر تطبق عقوبة  -
 .املستحقة

 .%70مدة التأخري تتجاوز الشهر وتقل عن الشهرين تطبق عقوبة  -
 .%72مدة التأخري تتجاوز الشهرين تطبق عقوبة -
ع شهر  %0كعقوبة مع إضافة   %10تسديد متأخر للضريبة تطبق  -

 .%72تأخري بداية من الشهر الثاين لتاريخ استحقاق الضريبة دون جتاوز 
 حيات اليت حتمل عبارةالتصر 

و املستفيدين من " ءألشي"
إعفاء جبائي أو احملققني 

 .خلسارة

 
 

           / / 

 دج7200:شهر مدة التأخري -
 2000:تتجاوز الشهر وتقل عن الشهرين مدة التأخري -
 دج10.000:مدة التأخري تتجاوز الشهرين  -
 

 . 41-00، ص 7012املديرية العامة للضرائب، الدليل التطبيقي للمهن احلرة،  وزارة املالية،: مت إعداد اجلدول بناء على: املصدر

 الشركات اجلمعيات و األشخاص الطبيعية وعدم تصريح  عن يرتتب: عدم التصريح بالحسابات البنكيةعقوبات  -2
 .1دج 200.000غرامة جبائية قدرها  حبساباهتم البنكية و الربيدية 

من قبل يف حالة عدم رد املؤسسة على اإلشعار بالتقدير اجلزايف املبلغ  :شعار بالتقدير الجزافيعدم الرد على االعقوبات  -3
 .%02 ، تتعرض املؤسسة لعقوبةيف أجل ثالثون يوماالضريبية دارة اإل
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 . 3، مرجع سابق، المادة 4110 لسنة  قانون المالية 
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 :التالية تطبيق الزياداتتصرحيات اليف عن الغش  تبيرت  : التصريحاتالمرتبطة بعدم مصداقية عقوبات ال.ثانيا
 ؛دج20.000 مبلغ احلقوق املغفلة عدم جتاوز  عند : 17%  -1
 ؛دج700.000دج وتقل عن أو تساوي 20.000عندما تزيد احلقوق املغفلة عن  : 15%  -7
 .دج700.000 مبلغ عند جتاوز احلقوق املغفلة : 25%  -0

 :تتعرض املؤسسة للعقوبات التالية  و التدليس غري أنه يف حالة الغش     
 ؛دج2.000.000كانت احلقوق املتملص منها أقل من   إذا 100% -
 ؛دج2.000.000إذا كانت احلقوق املتملص منها تفوق  700% -
 1.يضاف إىل هذه العقوبات اجلبائية عقوبات جنائية أخرى -

ط اليت ميكن حتدد الشرو  ، وطلب تطبيق العقوبات اجلزائية الضريبية لعإدارةميكن  :الغرامات الجبائية والعقوبات الجنحية.ثالثا
 :أن ميارس فيها الفعل اجلزائي يف 

 ؛من احلقوق املستحقة فعال %10جتاوز احلقوق املختلسة  -1
 الرفض اجلماعي للضريبة ،عرقلة املراقبة اجلبائية، ،العنف ضد أعوان االدارة الضريبية)من قبل املمول استعمال الطرق التدليسية -2

 (....،اتريالشراء بدون فو  رفض تقدمي املعلومات،
 .تفعيلها استرايجيةدارة الضريبية في مجال الرقابة و أداء اإل :الفرع الرابع

       عرفت التشريعات الناظمة للرقابة الضريبية يف اجلزائر العديد من التعديالت و التحسينات اهلادفة إلحتواء التهرب    
 :الستثمار، و متثل ما حتقق من ذلك يف اآليتالضرييب ، و إكساب النظام الضرييب صفة النظام احملفز على ا

أداء االدارة الضريبية يف اجلزائر يف جمال الرقابة عن عملية صورة ميكن إعطاء : دارة الضريبية في مجال الرقابةأداء اإل. أوال
 :ما يلي من خالل  بأشكاهلا املختلفة

الضريبة يف خمتلف األشكال  دارةعلى مستوى اإلحل الرقابة النتائج اليت سجلتها مصا عرفت: تطور حصيلة الرقابة الضريبية -1
 :الرقابية الوضعية املبينة يف اجلدول التايل

 . 7011-7002عدد القضايا اخلاضعة للرقابة الضريبية يف اجلزائر يف الفرتة (: 44)  اجلدول رقم                    
 (عدد القضايا)  الرقابة املعمقة الرقابة على الوثائق 
 اجملموع التتحقيق يف الوضعية اجلبائية الشاملة .يف احملاسبة التحقيق املصوب التحقيق احملاسيب (دجمليار )احلصيلة  عدد القضايا 

7002 00.094 00,167 7.194 - 400 7.607 
7000 07.292 00,012 7.024 - 022 7.201 
7009 00.062 70,746 7.400 - 001 7.064 
7010 00.079 07,790 1.909 200 096 7.000 
7011 72.791 76,774 1.444 206 704 7.704 

 Source :Ministre de finances ,  Direction Générale des Impots, Bulletin d’information n :64. 2012.p 6.  
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 .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 010ئية تضمنتها المادة العقوبات الجنا 
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 مولنيرقابة بالعدد الكبري للمخالل خمتلف أشكال ال قضايا احملقق فيها منلل املتواضع عددالمبقارنة : تقييم حصيلة الرقابة -2
عدد هذا الو تطال  رقابة تسري هبذه الوترية علىمن خالل هذه املقاربة هو أنه من الصعب  فإن ما ميكن استنتاجه ،بالضريبة

 :أن تتمكن من دود من املؤسساتاحمل
 ؛ب الضرييبعلى الثروة الوطنية املتمثلة يف احلصيلة الضريبية من التآكل بفعل التهر  احملافظة -(أ

 .للمؤسسات املتهربة عادلةمحاية املؤسسات امللتزمة ضريبيا و متكينها من مواجهة  املنافسة غري ال -(ب
 دارة الضريبية مطالبة بتحقيقها يف حميط يتميز بتعدد يف الرقابة يف ظل توسع األهداف اليت أصبحت اإل ضعفيسجل هذا ال    

من احلفاظ على مصاحل اخلزينة العومية إىل حتسني اخلدمة  اسسايت يف نفس الوقت، بدءو النسيج املؤ  لضرييبو تنوع النسيج ا
 .املقدمة و تقصري آجال معاجلة امللفات، و حتقيق املساواة الضريبية و تشجيع التحضر الضرييب

دارة على اإل 1نو املشرف ية، أقراملسجل يف دور الرقابة الضريب الضعف أمام :تفعيل الرقابةاإلدارة الضريبية في  ستراتيجيةإ.ثانيا
 تو جتل داري على املستوى العمليايت إىل العمل على أساس عدة متغرياتشراف اإلالتحول من اإلبضرورة الضريبية يف اجلزائر 

بية، و من على النظام املعلومايت لعإدارة الضري الضريبية حتمية تركيز الرقابة سرتاتيجية للرقابة الضريبية حبسبهم يفالتوجهات اإل
        دارة املركزية بصفة تعاقدية بني اإلو منتقاة و هادفة  و وضع و تطوير األدوات املساعدة على برجمة موضوعية ينبغيمث 

البحث عن املعلومات اخلارجية عملية دائمة من قبل املصاحل املعنية املخول هلا قانون حق يصبح ف .ةو املصاحل العملياتي
 2:سرتاتيجية املقرتحة من قبلهم لتفعيل الرقابة الضريبية يفو متثلت حماور اإل. حق املعاينة، و التحقيقحق إجراء  ،االطالع

 :ن تتم يف هذا اجملال يفأمتثلت املقرتحات اليت ينبغي  :و عقلنة البرمجة األبحاث الضريبية الخارجية تطوير -1
، لذا يتعني على مصاحل الرقابة هو جوهر الرقابة لضريبيةومات االبحث عن املعل إن :تطوير األبحاث الضريبية الخارجية -(أ

      جل توظيفه يف الربجمة و تنفيذ الرقابة الضريبية بأشكاهلاأتطويره و وضعه يف متناول املصاحل العملياتية من الضريبية 
د الوسائل القانونية ملمارسة الرقابة املختلفة، و ألجل هذا ينبغي أن يكون البحث عن املعلومات اخلارجية عملية دائمة بإعتما

 3؛الضريبية من حق االطالع و حق التحقيق و حق املعاينة
تحقيق هذه الغاية إخضاع املعلومات اليت ليتعني على مديرية األحباث و التحقيقات  :عقلنة برمجة الرقابة الضريبية -(ب

حتيالية بناء على املالحظات و السلوكيات اإلو  ،تقاة و هادفةربجمة منال كونلتتحليل التتلقاها من املصاحل العملياتية إىل 
عتمادها على أدوات ذات مصداقية تتعلق بقاعدة املعطيات التقنية و حتليل الالرقابة الضريبية  تفعيلو تسهم يف  .املسجلة
 ؛املستنداتالوثائق و و نتائج مراقبة  لضرييبعلى إحصاء النسيج ا إستنادها، و املخاطر

 :متثلت املقرتحات يف هذا االطار يف :رقابةالو اإلشراف على جراءات اإلمرونة سين تح -2
على تكييف نوعية الرقابة مع طبيعة الرهانات  يف هذا اجملال تعتمد االسرتاتيجية: تحسين مرونة إجراءات الرقابة -(أ

 :توجيه الضريبية و ذلك عن طريق
 ة الكبرية و حاالت التهرب الضرييب؛للرهانات املالي :المراقبة العامة للمحاسبة -

 على القيمة املضافة على وجه اخلصوص؛الضريبة االت طلب اسرتداد حل :التحقيق المصوب -
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 .4104لسنة  02رسالة المديرية العامة للضرائب رقم  ،عبد الرحمان راوية، المدير العام للضرائب في 

 
2

 .4104لسنة  02المديرية العامة للضرائب، رسالة المديرية العامة للضرائب رقم الجزائر، وزارة المالية، 
3

من قانون المالية لسنة  04من قانون االجراءات الجبائية، فيما شرع حق إجراء التحقيق بموجب المادة  08إلى  22حق االطالع منصوص عليه في المواد  

 .من قانون المالية لنفس السنة 82و حق المعاينة بمقتضى المادة   4114
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بالضريبة و ممتلكاهتم  مولنيحلاالت عدم التوافق بني املداخيل املصرح هبا من قبل امل :التحقيق في الوضعية الجبائية الشاملة -
 ريقة معيشتهم؛الية و عناصر طو وضعيتهم امل

 ؛اهب دالتقييتوجب و  ،بينهما بصفة تعاقديةدارة املركزية و املصاحل العملياتية ربط العالقة بني اإل -
من خالل متابعة و تقييم الرقابة من طرف مديرية األحباث و التحقيقات عن  :تحسين اإلشراف على الرقابة الضريبية -(ب

عداد أدوات متابعة الرقابة الضريبية اخلارجية من مرحلة الربجمة إىل إالرقابة، و  طريق وضع مؤشرات تطورية لقياس جناعة عملية
 ؛ذلك مرحلة النزاع إن حدث

           عن طريق تعزيز تعداد املوظفني على مستوى مصاحل الرقابة الضريبية من :تطوير تعداد المحققين كما ونوعا -3
 .م من جهة أخرىجهة، و إخضاعهم لدورات تكوينية لتحسني كفاءهت

 :هي اإلدارة الضريبية يف تفعيل الرقابة سرتاتيجيةإو املالحظات اليت ميكن ابداؤها حول    
فهي تعتمد على ضرورة تطوير نظام معلومايت  ،للرقابةالية امللفية اخل علىسرتاتيجية اإل ركزت هذه:التركيز على البعد المالي -(أ

التهرب خيل بقواعد ف مهم هو جانب ، و مع ذلكإحتواء ظاهرة التهرب الضرييبيكون أساسا لرقابة ضريبية قادرة على 
 ؛صالح بيئة األعمالإو كل جهود مواجهته تنعكس على  ،االقتصادية ؤسساتاملنافسة بني امل

املايل هلدف اإن كان و  ،لضريبيةللرقابة ا االقتصادي البعدسرتاتيجية االلقد أمهلت هذه  :إهمال البعد االقتصادي للرقابة-(ب
حتسني مناخ األعمال، لكن بسبب تركيز أشكال الرقابة املختلفة على  يساهم يفللرقابة الضريبية من حماربة التهرب الضرييب 

ت ؤسساملامحاية غري قادرة على  ما جيعل الرقابة، الناشطني يف اإلطار الرمسي فقط مولنياحملاسبة فهي موجهة لعدد قليل من امل
ضمان منافسة عادلة عاجزة على  و ،العاملة يف االطار غري الرمسي ؤسساتاملة يف االطار الرمسي من منافسة املاالقتصادية الع

على على عدم جاذبية بيئة األعمال لالستثمارات الصغرية و املتوسطة  امؤشر  هبذا الشكل يعد ختالل قواعد املنافسة، و إاهبين
 من الدائرة الرمسية إىل الدائرة غري الرمسية؛ ؤسساتامل ههذارات استثملتسرب   دافعا عتربيكما   ،وجه اخلصوص

التقين  اجلانببرامج و دورات تكوين املراقبني على  إرتكزت هذه اإلسرتاتيجية يف :التركيز على التكوين التقني للمراقبين -(ج
 عدد بقدرتتأهداف  الضريبيةققني أن للرقابة مصاحل اخلزينة العمومية، لذا غالبا ما يغيب عن ذهنية احمل حلمايةللرقابة الضريبية 

قيق منافسة متوازنة بني حهي وسيلة لت لضريبيةاألبعاد االقتصادية و االجتماعية و السياسة للضريبة، فالرقابة ا تعدد
فاظ لذلك فإن احل ،مصدر احلصيلة الضريبيىة اليت هي و الناشطة يف االطار الرمسي ؤسساتوسيلة حلماية امل ،ؤسساتامل

  .هو حفاظ على احلصيلة الضريبية املستقبليةعليها 
 أنبالضريبة ب مولنياالعتقاد لدى املتكريس دارة الضريبية كانت وراء هذه النظرة القاصرة للرقابة الضريبة من قبل أعوان اإل   

و هو األمر الذي  الضريبية،تثقيف ملسريي املؤسسات حبقوقهم و التزاماهتم  و هي وسيلة قمع و ليست وسيلة محاية الرقابة
 ؛إىل أن ذلك ليس يف صاحلهم االنتباهيدفعهم إىل التسرت على املتهربني دون قد 

            مكانيات املاديةاملسجل يف اإل نقص مام هذه النظرة و الأ: تركز الرقابة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -(د
لوقوعها ضمن الناشطة يف اإلطار الرمسي  الصغرية و املتوسطة ؤسساتعلى املكز عادة ما ترت  الضريبيةفإن الرقابة  ،والبشرية

ما هو متاح ملصاحل الكبرية حمققني مبؤهالت تتجاوز  املؤسساتمراقبة  تتطلببينما  ،ابةمكانيات مصاحل الرقإدائرة حدود 
  .عدم اخلضوع للرقابةع لجماال أوسهلا ، األمر الذي يتيح مكانيات مادية و بشريةإمن  لضريبيةالرقابة ا
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 .في النظام الضريبي الجزائريالنزاعات  آليات الفصل في:  نيالمطلب الثا

اليت جيب أن تقرها  الضماناتمن أبرز بالضريبة  مولنييعترب حتديد آليات فض النزاعات بني اإلدارة الضريبية و امل    
   الصغرية  ؤسساتملا تعدو  .لضرييب بقاعديت اليقني و العدالةا تشريعلتزام الإؤشرات مكما تعد من   ،التشريعات الضريبية

خضوع الغالبية منها  والكفاءات التسيريية يف اجملال الضرييب  توفرها على فعدم أكثر حاجة هلذه الضمانات،و املتوسطة 
ظل يف  ،رة الضريبيةدااإلأعوان يضع الكثري منها موضع تعسف ضرييب من طرف قد  ،للضريبة يف إطار األنظمة اجلزافية

، لذا سوف نتعرض يف هذا املطلب إىل كأداة إثبات أمام اإلدارةهذه املؤسسات   يها علستند تغياب احملاسبة اليت قد 
  :نيالتالي ينجمال املنازعات، و ذلك من خالل العنصر  يفالضرييب اجلزائري  نظامالالضمانات اليت وفرها 

 ؛المساعدةو طلبات  الطعن النزاعي:الفرع األول -
 .دارة الضريبية في مجال المنازعات و محاوالت تفعيل آلياتهاأداء اإل: الفرع الثاني -

 .و طلبات المساعدة الطعن النزاعي:الفرع األول
أو  ،أو حتصيلها لضريبةأثناء تأسيس ا دارة الضريبيةها اإلتصحيح األخطاء اليت ارتكبت إىلالطعن النزاعي يهدف     

، أما طلبات املساعدة فتقدم عند إعسار املمول و عوزه و عجزه عن دفع االستفادة من حق تشريعيمن  مولحرمان امل
جراءات املتبعة يف اإل تعرف و ،دارية املختصة أو من طرف القضاءو يتم الفصل يف النزاعات من قبل املصاحل اإل .الضريبة

 :املراحل التاليةهذا اجملال 
دارة الضريبية وفق آجال وقواعد حمددة من طرف التشريع الضرييب، و يهدف إىل حل أمام اإل الطعنيتم  : داريالطعن اإل.أوال

 :التاليةدارية يتم على مستوى اهليئات اإلالنزاع بطريقة ودية و سريعة، و 
 :التالية احلاالتاملتعلقة بعات ايف النز  الرأي املطابقتبدي : دارة المركزيةاإل -1
بالنسبة  7012 دج بداية من000.000.0001 قبل رفعها إىل دج 100.000.000 قيمتها تجاوزتالشكايات اليت  -(أ

 ؛التابعني ملديرية املؤسسات الكربى مولنيللم
عني التاب مولنيبالنسبة للم2دج 120.000.000ىلقبل رفعها إ دج 20.000.000 الشكايات اليت تتجاوز قيمتها -(ب

 ؛للمديريات الوالئية للضرائب
قبل رفعها إىل  دج 100.000.000ختتص يف البت يف الطعون اليت ال تتجاوز قيمتها  :لمؤسسات الكبرىمديرية ا -2

دارة املركزية بالنسبة للطعون اليت ، و يتطلب منها االمر أخذ الرأي املطابق من اإل7012دج بداية من  000.000.000
لعإعوان املؤهلني قانونا لذلك بالنسبة ويض صالحياته تتجاوز قيمتها السقف السابق، و ميكن ملدير املؤسسات الكربى تف

قبل أن يتم ربط هذا التفويض بشروط حتدد مبوجب مقرر من املدير العام  دج2.000.000للقضايا اليت ال تتجاوز قيمتها 
 ؛7012للضرائب بداية من 

قبل رفعها دج  20.000.000تجاوز قيمتها يبت املدير الوالئي للضرائب يف الطعون اليت ال ت: للضرائب ةالوالئي يةالمدير  -3
و يستدعي منه األمر أخذ الرأي املطابق خبصوص القضايا اليت تتجاوز قيمتها  ،7012 دج بداية من  120.000.000إىل 

                                                           
1

 .21، مرجع سابق، المادة 4102قانون المالية لسنة  
2

 .20نفس المرجع، المادة  



 .كفاءة النظام الضريبي لالستثمار في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر:الفصل الرابع 

119 

 

قبل أن يتم  دج 7.000.000ميكنه تفويض صالحياته لألعوان املؤهلني قانونا يف القضايا اليت ال تتجاوز  كماالسقف،  هذا 
نظام مراكز  وجودو يف حالة . 7012هذا التفويض بشروط حتدد مبوجب مقرر من املدير العام للضرائب بداية من ربط 

 :الضرائب تصبح صالحيات املدير الوالئي للضرائب تشمل البت يف القضايا التالية
بداية  دج120.000.000) دج 20.000.000 ≥مبلغ الشكاية  ˃(7012بداية من  70.000.000)2.000.000  -

 ؛بالنسبة للمراكز اجلوارية للضرائب (7012من 
 دج 120.000.000) دج 20.000.000 ≥مبلغ الشكاية  ˃(7012دج بداية من 20.000.000) 10.000.000  -

 ؛بالنسبة ملراكز الضرائب (7012بداية من 
بد من أخذ الرأي املطابق ال (7012دج بداية من  120.000.000) دج 20.000.000تتجاوز  اليتالشكايات بالنسبة   -

  .املركزية لعإدارة
قبل رفعها إىل  دج10.000.000يبت رئيس مركز الضرائب يف القضايا اليت ال تتجاوز قيمتها :مركز الضرائب -4

، و ميكنه تفويض صالحياته لألعوان املؤهلني قانونا لذلك بالنسبة للطعون اليت ال 7012دج بداية من 20.000.000
 قبل أن يتم ربط هذا التفويض بشروط حتدد مبوجب مقرر من املدير العام للضرائب بداية من دج 1.000.000تتجاوز 
7012. 

ل رفعها إىل بق دج 2.000.000ركز يف القضايا اليت ال تتجاوز قيمتها املهذا يبت رئيس  :المركز الجواري للضرائب -5
ألعوان املؤهلني قانونا بالنسبة للطعون اليت ال تتجاوز ، و ميكنه تفويض صالحياته ل7012دج بداية من 70.000.000

 .7012قبل أن يتم ربط هذا التفويض بشروط حتدد مبوجب مقرر من املدير العام للضرائب بداية من  دج 200.000
 :  يف اجلدول التايل  ذكره كن تلخيص ما سبقمي    

 .ل يف النزاعات الضريبة و نطاق إختصاصها يف التشريع الضرييب اجلزائرياهليئات االدارية املؤهلة للفص(: 45) اجلدول رقم          
 حدود االختصاص اهليئة

 .دج 300.000.000الشكايات اليت ال تتجاوز  - مديرية املؤسسات الكربى
 .دج البد من أخذ الرأي املطابق لعإدارة املركزية 300.0000.000بالنسبة للشكايات اليت تتجاوز  -

 (املركز اجلواري للضرائب)  دج 120.000.000 ≥مبلغ الشكاية  ˃20.000.000 - لوالئية للضرائباملديرية ا
 (مركز الضرائب)  دج 120.000.000 ≥مبلغ الشكاية  ˃20.000.000  -
 .دج البد من أخذ الرأي املطابق لعإدارة املركزية 150.000.000الشكايات الذي تتجاوز  -

 .دج 50.000.000يت ال تتجاوز الشكايات ال - مركز الضرائب
 .دج 20.000.000الشكايات اليت ال تتجاوز  - املركز اجلواري للضرائب

 الشكايات املقدمة من طرف املكلفني اخلاضعني للضريبة اجلزافية الوحيدة -
 .29 -21قانون اإلجراءات اجلبائية، املواد مت إعداد اجلدول بناء على : املصدر                         

مع وجود  ديسمرب من السنة الثانية اليت تلي سنة بداية حتصيل الضريبة، 01تقبل اىل غاية  ن الشكاوىإىل أإلشارة جتدر ا   
لكل من اإلدارة الضريبية و املمول و القاضي يف  اداري املسبق حيقق منافعالتظلم اإلكما أن   .بعض االستثناءات يف هذا اجملال

حيمي املمول من تقدمي ضوع النزاع، اإلدارة من محلها على املثول أمام القضاء قبل اختاذها موقفا حول مو  حيمي نفس الوقت ألنه
تسهيل مهمة القاضي من  ، ودارة لتلبية طلباتهدعوى قضائية و ما يرتتب عنها من تكاليف دون فائدة يف حالة استعداد اإل

 .لقرار املطعون فيه، خاصة يف ظل غياب القضاء الضرييب املتخصصخالل جعل املناقشة القضائية تنصب حصرا على مضمون ا
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يسها الطعن أمام اللجان املختلفة يف حالة استمرار النزاع، و تسعى التشريعات من تأسيتم  :اإلدارية لجان الطعن.ثانيا
ل النزاع يف مرحلته ، و حدارة الضريبية و املمولالتوازن بني مواقف القوى بني اإلنوع من  اجيادهلذه اللجان إىل 

 :يف  يف التشريع اجلزائري تتمثل هذه اللجانو  ،داريةاإل
 :خبصوص الطعون التاليةتبدي رأيها كانت   7016تلغى مبوجب قانون املالية لسنة  قبل أن:لجنة الدائرة  -1
      هنا قرارا بالرفض الكلي دارة بشأدج اليت سبق أن أصدرت اإل 7.000.000الطعون اليت ال تتجاوز مبالغها االمجالية  -(أ

 ؛على القيمة املضافة ضريبةسواء تعلق األمر بالضرائب املباشرة أو ال ،و اجلزئيأ
 .بالضريبة التابعني الختصاص املراكز اجلوارية للضرائب مولونالطعون اليت يقدمها امل -(ب
 :تبدي هذه اللجنة رأيها يف  :اللجنة الوالئية  -2
قبل رفعها إىل  دج 70.000.000تساوي  تقل عن أو و دج 7.000.000 اوز قيمتهاتتج الطعون اليت -(أ

 ؛دارة بشأهنا قرارا بالرفض الكلي أو اجلزئين أصدرت اإلأاليت سبق و ، 7012دج بداية من 20.000.000
 .بالضريبة التابعني الختصاص مراكز الضرائب مولونالطعون اليت يقدمها امل -(ب
 . جد70.000.000أصبح جمال اختصاصها هو الفصل يف النزاعات اليت ال تتجاوز  7016املالية  لكن مع صدور قانون   
 :ي حولأبداء الر إيف  تصخت :اللجنة المركزية  -3
دج 20.000.000قبل رفعه إىل  دج 70.000.0001 مبلغ الغرامات من احلقوق و تفوق قيمتها اإلمجالية الطعون اليت  -(أ

 ؛اجزئييت سبق أن أصدرت االدارة بشأهنا قرارا بالرفض الكلي أو الو ،  7012بداية من 
مدير املؤسسات  اليت سبق أن أصدر و بالضريبة التابعني ملديرية املؤسسات الكربى،املمولني املقدمة من قبل االطعون  -(ب

 .بشأهنا قرارا بالرفض الكلي أو اجلزئي الكربى
ج، بعد د20.000.000اختصاصها هو الفصل يف النزاعات اليت تتجاوز  أصبح جمال 7016لكن مع صدور قانون املالية 

 .دج20.000.000دج و تقل عن أو تساوي  70.000.000تبدي رأيها يف املنازعات اليت تزيد عن إحداث جلنة جهوية 
تسجيل بالنسبة جلميع ختتص يف البت يف الطعون املتعلقة بالتقديرات الضريبية يف جمال حقوق ال: لجنة التوفيق و المصالحة -4

 .عقود معامالت نقل امللكية العقارية و املنقولة
 :اليت حتكم سري خمتلف اللجان السابقة فيما يليحول اآلليات ميكن تقدمي بعض التوضيحات    
لكربى الطعن يف القرارات الصادرة عن مدير املؤسسات احسب احلالة، بالضريبة  مولكن للممي :آجال الطعن أمام اللجان -(أ

جلنة الطعن املختصة يف ىل إاللجوء  أو املدير الوالئي للضرائب أو رئيس مركز الضرائب أو رئيس املركز اجلواري للضرائب و
تسديد التعليق طلب لكن ميكن للشاكي  الدفع و يوقف الطعن الغري أن . دارةمن تاريخ استالمه قرار اإل أجل شهرين
 ؛خطار احملكمةإىل أي جلنة بعد إ الطعن ميقدتميكن  ال، كما أنه ات حمل النزاعالغرام من احلقوق و %70 هشريطة دفع

قراراهتا حول الطعون املرفوعة اليها بالقبول أو الرفض يف أجل  بإصدارلزم جلان الطعن تٌ  :اللجان قراراتآجال إصدار  -(ب
على أنه  تفسري ذلك  للشاكيميكن ا األجل يف هذ أي قرار إصدارهايف حالة عدم  و ،هاتقدمي أشهر من تاريخ( 04) أربعة
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جل املمنوح دارية يف أجل أربعة أشهر ابتداء من تاريخ انقضاء األرفع دعوى أمام احملكمة اإل لهجيوز  و لطعنه،رفض ضمين 
 ؛للجنة للبت يف الطعن

على قرار  مصادقتها  حالة عدميف و ،الصادرة عنها اآلراءن تعلل اللجان السابقة أب جي :قرارات اللجانلزامية تعليل ا -(ج
 ؛بالغه بالقرار يف أجل شهر واحدإ و ،مولعفاء الذي قد مينح للمأو اإل حتديد مبلغ التخفيض يتوجب عليها ،دارةاإل

فة صراحة ألحكام القانون ذا كانت قرارات اللجان السابقة غري مؤسسة أو خمالإ :إمكانية تعليق تطبيق قرارات اللجان -(د
رئيس املركز اجلواري للضرائب  و ،رئيس مركز الضرائب ،املدير الوالئي للضرائب، نه ميكن ملدير املؤسسات الكربىإف ،الضرييب

دارية يف غضون الشهر املوايل ىل احملكمة اإلإرفع طعن ضد رأي اللجنة  و ،بذلك مولعلى أن يبلغ امل ،قراراهتاتعليق تنفيذ 
منحت للمدير الوالئي و املدير اجلهوي  7016قانون املالية لسنة  لكن مع صدور ،ذلك الرأي هالتاريخ اصدار 

 .1للضرائب صالحية اختاذ قرار مسبب بالرفض و تبليغ للشاكي دون الطعن أمام احملكمة االدارية
من  ،عن طريق اإلدارة الضريبية النزاعاتحتاول دائما حل بالرغم من أن التشريعات الضريبية  2:الطعن القضائي .الثثا

يف  النزاعاتخالل تقدمي تظلم ملصدر الضريبة أو إىل رئيسه أو إىل جلنة إدارية متخصصة، حرصا منها على إهناء 
معظم التشريعات  لذلك تشرتط .و ختفيف العبء على القضاء مولتوفري و قت و جهد امل بالتايلو  ،مراحلها األوىل

  :ىل القضاءو إنتظار نتيجته قبل اللجوء إ داريالتظلم اإل الضريبية
دارة الضريبية يف هذه احلالة هي احلكم ألن اإل ضمان الطعن اإلداري ال جيب املبالغة يف أمهية :أهمية الطعن القضائي -1

دارة كونه حيقق الرقابة القضائية على اإل  مولنيعد الطعن القضائي أجنح الضمانات للم، لذا يُ و اخلصم يف نفس الوقت
 الضريبة و حتصيلها من تعسف أو خطأضد ما يشوب عمليات تأسيس  مولنيامل يضمن حقوق ما قد ،الضريبية

ميكن  و .ما يعزز الضمانات للمنازعات الضريبية ،وجود حماكم متخصصة يف القضايا الضريبيةعدم خاصة يف ظل 
 :ليةدارة الضريبية إىل القضاء يف حالة توفر حالة من احلاالت التاللمكلف بالضريبة نقل النزاع مع اإل

 ؛دارية املخولة بالفصل  يف الشكاية املقدمة من طرفهعدم اقتناعه بالقرار املتخذ من قبل اهليئة اإل -(أ
 شكايته؛للبت يف  قانونا ضريبية رغم انتهاء األجل املمنوحلدارة ايه أي قرار من طرف اإلقعدم تل -(ب
 ؛أخذها لرأي جلنة الطعن املختصةدارة الضريبية بعد عدم رضاه على القرار املتخذ من طرف اإل -(ج
 . عرتاضه على إجراءات التحصيلإعدم رضاه بالقرار الصادر من طرف اإلدارة بعد  -(د
 :يني مهاعلى مستو يف اجلزائر النزاع القضائي يتم : مستويات الطعن القضائي في المجال الضريبي -2
أن يرفع دعوى  اهليئات اإلدارية املؤهلةىل إاملقدم من طرفه بالضريبة عند رفض الطعن  ولممميكن لل :داريةالمحكمة اإل -(أ

رفع هذه الدعوى  ،كما ميكنهمن تاريخ استالم االشعار بالرفض أشهر (04)يف أجل أربعة  أمام احملكمة اإلدارية قضائية
دى رفع هذه ل و ،داريةبعد انقضاء أجل الفصل يف الطعون اإل هذه اهليئاتيف حالة عدم تلقيه أي اشعار من  أيضا

 .فقط للهيئاتعرتاض على احلصص الضريبية اليت وردت يف الطعن املقدم الدعوى جيب اإل
 .داريةيف حالة طعنه يف القرارات الصادرة عن احملكمة اإل االستئناف أمام جملس الدولة مولامل بإمكان :مجلس الدولة -(ب
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 .28، ص 4112، (الجزائر) أمزيان عزيز، المنازعات الجبائية في التشريع الجزائري، دار الهدى، عين مليلة : راجع 
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عفاء من الضرائب املفروضة قانونا أو التخفيف منها يف اس اإلالتم مولنبميكن للم :(الطعن الوالئي)طلبات المساعدة.رابعا
 الضرائبعفاء من الزيادات يف ،كما ميكنهم التماس التخفيض أو اإلز اليت جتعلهم عاجزين عن تسديدهاحاالت العو 

  : من قبل يتم الفصل فيهعلى أن ىل املدير الوالئي للضرائب إ التماس يتم ذلك بتقدمي أو الغرامات، و
عند جتاوز احلصة  ،ملشكلة هلذا الغرضابعد أخذه رأي اللجنة اجلهوية  املختص اقليميا :المدير الجهوي للضرائب -1

 ؛دج 5.000.000 الضريبية مبلغ
 مبلغ عند عدم جتاوز احلصة الضريبية ،الغرضي اللجنة الوالئية املشكلة هلذا أبعد أخذه ر  :المدير الوالئي للضرائب -2

 .ويمام املدير اجلهأميكن الطعن يف قراراته  و .دج  5.000.000
 .تفعيل آلياتهامحاوالت دارة الضريبية في مجال المنازعات و أداء اإل: نيالفرع الثا

    رتفاع عدد القضايا الضريبية املتنازع إ دارة الضريبية من خالل تشريعاهتا املختلفة على احلد من ظاهرةعملت اإل    
 .مولدارة الضريبية و كلفة االمتثال الضرييب بالنسبة للملفة حتصيل الضريبة بالنسبة لعإتزيد من ك ألهنا، فيها
جراءات الكثري من التعديالت و اإل الضرييب اجلزائريالتشريع  أحدث:آليات الفصل في النزاعاتتفعيل  محاوالت.أوال

 ماهتم الضريبية التز إساعدهتم على فهم و مني مولمرافقة املكينها من و مت دارة الضريبية،ىل حتسني خدمات اإلاهلادفة إ
مركزية القرارات يف القضايا   ال، حتسني شروط قبول الشكاوىامها لتفادي النزاع معهم من خالل و حثهم على احرت 

جراءات املتخذة متحورت اإل ذلكحتقيق و بغية  .بالضريبة على املستوى التنظيمي مولنيتقوية ضمانات امل، و النزاعية
 1:ما يلي حتقيق العمل على طار يفهذا اإليف 

 :جراءات يف هذا اجملال من أبرزهاعديد من اإلالمت إختاذ : ط قبول الشكاوى و عرائض الدعاوىشرو  فيمرونة ال -1
ديسمرب  01، و معه ينقضي أجل تقدمي الشكاية يف 7002الشكايات إىل سنتني كحالة عامة بداية من تقدمي متديد آجال  -(أ

 2؛سنة الثانية إلدراج جدول الضريبة حيز التحصيل أو حصول األحداث املوجبة هلذه الشكايةمن ال
حيز  7000قبل دخول قانون املالية لسنة ف ،التخفيف من الشروط الشكلية املتعلقة بالتوكيل يف جمال املنازعات الضريبية -(ب

ة قانونية خاضعة إلجراءات التسجيل و حقوق الطابع التنفيذ كان يشرتط يف كل من يقدم شكوى حلساب الغري اظهار وكال
 3؛دارة الضريبيةكالة قانونية حمررة على مطبوعة تسلمها اإل توكيل غريه من خالل و مولليصبح يف الوقت احلايل بإمكان امل

اليت  لضرائب املباشرةجراءات األولية املتعلقة باخضاع الشكاوى املتعلقة بالضرائب غري املباشرة لنفس إجراءات شروط اإلإ -(ج
 .االستفادة من تدابري التأجيل القانوين للدفع مولو هبذا ميكن للم 4،داري أوالتستوجب الطعن اإل

دارة الضريبية جراءات املتخذة يف هذا اجملال متديد أجل الطعن يف قرارات اإلمن اإل: شروط الطعن أمام اللجان فيمرونة ال -2
 5.أشهراملختلفة من شهرين إىل أربعة 

 :يتضح ذلك من خالل التدابري التاليةو  : شروط الحصول على التأجيل القانوني لدفع الضريبة فيمرونة ال -3

                                                           
، 4100، 20رائب، العدد امة للضالجزائر، وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب، مرونة إجراءات المنازعات تعهد لحماية حقوق المكلف بالضريبة، رسالة المديرية الع 1

 .8ص
 .من قانون االجراءات الجبائية 84التي عدلت المادة  20، مرجع سابق،  المادة 4118قانون المالية لسنة  2
 . 42، مرجع سابق، المادة 4118قانون المالية لسنة   3
 .رائب غير المباشرةمن قانون الض 238التي عدلت المادة  20، مرجع سابق، المادة 4113قانون المالية لسنة  4
 .24، المادة  نفس المرجع 5
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توسيع جمال االستفادة من التأجيل القانوين لدفع الضريبة ليشمل مجيع الشكاوى النزاعية و الطعون مهما كان مصدر  -(أ
   قط على املنازعات املرتتبة على عمليات مراقبة التصرحيات، التحقيق يف بعدما كان يطبق ف ،الضرائب املتنازع بشأهنا

1؛احملاسبة، و التحقيق املعمق يف الوضعية اجلبائية الشاملة
 

، كما ميكن 2من احلقوق و الغرامات املتنازع حوهلا %11ربط االستفادة من التأجيل القانوين لدفع الضريبة بدفع نسبة  -
نفس النسبة السابقة من احلقوق و الغرامات الباقية  حلة الطعن أمام اللجان شريطة دفعه من جديداالستفادة يف مر  مولللم

( االجراء األويل و جلان الطعن) بشرط أن ال يتجاوز اجملموع الرتاكمي للرسوم املستحقة الدفع خالل املرحلتني  ،يف النزاع
 .من جمموع احلقوق و الغرامات الباقية يف النزاع 81%

لحد لالضريبة و تشريعاهتا دارة اإل قبل مناملتخذة  جراءاتاإلمن  رغمعلى ال :دارة الضريبية في مجال المنازعاتأداء اإل. ياثان
 :مبا يلي امطبوعيبقى النزاع الضرييب يف اجلزائر   ،هو تقليص آجال هتقليل إجراءات عرب هالنزاع الضرييب و تفعيل آليات تزايدمن 

 أن هذه األخرية ريا تقليص عدد القضايا النزاعية، غاهتاإلدارة الضريبية و تشريع اوالترغم حم: النزاعية عدد القضايا تضخم -1
 :يف اجلزائرقضايا النزاعات الضريبية  تطور معطيات توضحهمرتفعة مثل ما ال زالت 

 .1123-1111رتة تطور عدد املنازعات الضريبية يف اجلزائر يف الف(: 46) اجلدول رقم                   
 السنوات عدد الشكاوى (%)التطور السنوي

- 100.077 7007 
- 0,70 100.290 7000 
- 10,07 112.297 7004 
- 9,12 102.701 7002 
- 7,44 107.604 7006 

6,6 109.411 7002 
- 9.04 99.119 7009 

- 17,10 02.090 7010 
- 4,24 83.544 2011 
- 10,02 72.388 2012 
- 1,00 71.718 2013 

 
Source : - Ministre de finances  ,Direction Générale des Impots, Rapport annnuel sur L’activité des Diws en matière de contentieux fiscal ,2018.p 04. 

               - Ministre de finances  ,Direction Générale des Impots, La Lettre de la DGI n :64. 2011.p 6. 

             - Ministre de finances  ,Direction Générale des Impots, Rapport annnuel sur le contentieux fiscal(Diw) anné 2012, p2 .  

             - Ministre de finances  ,Direction Générale des Impots, Rapport annnuel sur le contentieux fiscal(Diw) anné 2013, p2 . 

الرتاجع السنوي املسجل يف عدد الشكاوى لكنه يبقى دون مستوى من على الرغم هو أنه على معطيات اجلدول ما يالحظ    
 على تسيري ونتشخيص الظاهرة أرجعها املشرف تهمو يف حماول ،عدد املنازعاتمن تقليل للاإلجراءات السابقة  هكانت تستهدف  ما
 3:، نوجزها يف اآليتمن األسباب جمموعةرة الضريبية إىل دااإل
عند دارة الضريبية باإلجراءات احملددة من طرف التشريع الضرييب مصاحل اإلأعوان تعود إىل عدم إلتزام  :األسباب اإلجرائية -(أ

 :لتزام يفو جتلت أبرز مظاهر عدم اإل ،مولتصفية الضريبة و تبليغها للم
                                                           

 . 21، المادة ، مرجع سابق4113قانون المالية لسنة   1
 .من قانون اإلجراءات الجبائية 81المعدلة للمادة   23، مرجع سابق، المادة 4118قانون المالية لسنة   2

3 Ministre de finances  ,Direction Générale des Impots, La conférence annuelle des cadres de l’administration fiscale, 2013.p 0. 

 .038، ص 4104، 0، جامعة سطيف بوعالم ولهي، النظام الضريبي الفعال في ظل الدور الجديد للدولة، رسالة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير -
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 :متثل أبرز هذه األسباب فيمايلي :رتبطة بإصدار الجداولاألسباب الم -(أ -أ
إلبداء منحه األجل املمنوح له قانونا  ، و عدمإصدار الورد الضرييب دون إشعار املكلف بأن تصرحياته كانت حمل تصحيح -

 ؛مالحظاته حول هذه التصحيحات
 ؛ةلى التسويات الضريبيللرد ع مولإصدار الورد الضرييب قبل انتهاء األجل القانوين املمنوح للم -
 :ميكن اجياز هذه األسباب يف اآليت: مرتبطة بإجراءات تبليغ المموليناألسباب ال -(ب -أ
ل بدالقدمية  وينهماعنبالضريبة أو إرساهلا إىل  مولنيمن أمساء و عناوين امل الضريبيةخلو التبليغات اخلاصة بالتصحيحات  -

 عناوينهم اجلديدة؛
 الربيد املضمون كما يقتضيه التشريع؛ بدلالعادي  الربيد يحات عن طريقبالتصح مولنيتبليغ امل -
الوقت الكايف  هتسويات جديدة دون منح تضمينهأو  ،األحكام قانون املاليةتبعا ملا تقتضيه  تبليغ النهائي للممولالعدم حترير  -

 ؛إلبداء مالحظاته حوهلا
 ؛مبصدرها أو قيمتها موللقيام بتسويات ضريبية دون إعالم املاستغالل املعلومات اليت تتوفر لعإدارة الضريبية يف ا -
 :ميكن تلخيص ما قدم من أسباب يف هذا اجملال يف اآليت :األسباب المرتبطة بالتسويات -(ج -أ
 و التسويات املضمنة يف الورد الضرييب؛مول التناقض بني التسويات املبلغة إىل امل -
 بذلك؛ مولالضرييب دون تبليغ امل املتعلقة بالتهربتطبيق عقوبات الوعاء  -
 بالضريبة يف حالة التحقيق يف احملاسبة؛ مولعدم إرسال ميثاق امل -
 إجناز عملية التحقيق احملاسيب خارج مقر املؤسسة االقتصادية دون تقدميها لطلب بذلك؛ -
 .كاء يف شركات األشخاصبدال من أمساء الشر مجايل باسم الشركة إصدار الورد الفردي اخلاص بالضريبة على الدخل اإل -
  خاصة أثناء عمليات الرقابة  تعود إىل ارتكاب أخطاء عند تأسيس وعاء الضريبة: األسباب المرتبطة بتأسيس الضريبة -(ب

 :و أبرز مظاهر هذه األخطاء
 :تلخصت األسباب املرتبطة هبذا اجملال يف :ثباتات و إعتماد التقدير الجزافينقص التدقيق في اإل –(أ -ب 
 حق الرد على املالحظات و املبالغ املدرجة فيه؛ مولإعداد احلساب املايل يف التبليغ دون منح امل -
 غياب الدقة فيما يتعلق باإلثباتات املطلوبة من طرف احملققني يف احملاسبة؛ -
 ؛مول مل تٌرفضحماسبة امل تقديرية مع أن  تطبيق هوامش ربحو اعتماد التقدير اجلزايف  -
 ياع يف املواد األولية دون إجراء جتارب انتاجية عملية؛تطبيق معدالت ض -
 :جتلت أسباب هذا النقص يف التايل :نقص التدقيق في الحسابات -(ب –ب
 تعليمات املديرية العامة للضرائب؛ملا تقتضيه عدم مطابقة تأسيس احلساب املادي و احلساب املايل  -
 يف إطار التحقيق املعمق يف الوضعية اجلبائية الشاملة؛اخلاصة و الشاملة  انية الصندوقز التأسيس السي  ملي -
 ؛يف إطار التحقيق املعمق يف الوضعية اجلبائية الشاملة ،اخللط بني احلسابات البنكية الشخصية و احلسابات البنكية التجارية -
ند تعلق األمر بالتحقيق املعمق ع ،استغالل احلسابات اجلارية الربيدية و البنكية دون التحقق من طبيعة املبالغ املسجلة عليها -

 يف الوضعية اجلبائية الشاملة؛
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           .تبار تكلفة إجنازهاعإعادة تقييم العقارات دون األخذ بعني اال يتم حيث:نقص الدقة  في تقييم العقارات -(ج–ب
       يف  لق بقصور و ضعفتتع تزايد النزاع الضرييب الأسباب ، فإن دارة الضريبيةحبسب تشخيص املشرفني على اإلو    

عود يف األساس إىل عدم التزام أعوان االدارة  الضريبية بالقواعد القانونية لتأسيس الضريبة و عدم احرتامهم تمنا إو ، التشريع
يدا من ضفي مز تقاد النظام الضرييب لفعاليته، و تات تسهم يف افسلوكو هي ، بالضريبة املمول لعإجراءات الشكلية املتعلقة بتبليغ

 .بيئة األعمالالثقل على 
كما أنه أن هناك خلال يف البئية الضريبية  للمؤسسات االقتصادية،  يكشف يف عدد املنازعات الضريبية   ضخمالت إن    

 ما يرفع من تكلفة االمتثال الضرييب ؛االضافيةدارة الضريبية و املؤسسات االقتصادية مزيدا من التكاليف سيتسبب يف حتميل اإل
      .ضافيةاليت ال تسمح هلا قدراهتا املالية بتحمل مثل هذه التكاليف اإل ،ؤسسات الصغرية و املتوسطةال سيما امل للمؤسسات
إىل مجلة من يعود تضخم قضايا املنازعات الضريبية مارسات أعوان االدارة الضريبية، فال جيب ربط الظاهرة كليا مبو لكن 
 :أبرزها األخرى األسباب

          ن الضرائب مبختلف أنواعها خاصة الضرائب على إ :عبء الضريبة وعدم إستقرار القانون الضريبيفاع إرت -
ذا أكثرت إال سيما  ،دارة الضريبيةو اإل مولنيبسبب االحساس بعبئها تكون مصدرا لكثري من املنازعات بني املو  ،الدخل

 مر للتعديل تمتيز قوانني الضرائب عن غريها من القوانني خبضوعها املس كما أن .مولنيهذه األخرية من التدخل يف شؤون امل
  ؛يؤدي إىل تعدد النصوص التشريعية و تعقدها و صعوبة تفسريها و تطبيقها، و جهل املكلفني لكثري منها ،و التبديل

ليست هلا قوة القانون لتفسري  دارة الضريبية بإصدار تعليمات تفسرييةقيام اإل إن :يننتفسيرات اإلدارة الضريبية للقوا -
       أعوان ني إىل مقاومتها، و من مث نشوء املنازعات املوضوعية اليت ختضع لتقدير مولالنصوص حسبما يرتاءى هلا يدفع امل

 ؛و مسؤيل اإلدارة الضريبية
القوانني الضريبية بسبب كثرة املنازعات القانونية اليت تدور حول تطبيق  ؤدي إىلي:تجاهل خصوصيات القانون الضريبي -

القضايا طبق على و القضاء  ملا يتمتع به القانون الضرييب من ذاتية خاصة، فأحيانا ي لضرييبجتاهل كل من املشرع و الفقه ا
و أحيانا  ،أحكام القانون اخلاص على إعتبار أن القانون الضرييب هو قانون خاص (فيما مل يرد بشأنه نص ضرييب )الضريبية 
بق أحكام القانون العام استنادا على أن القانون الضرييب ماهو إال فرع من فروع هذا القانون مثله مثل التشريعات أخرى تط
و قد ترتب على هذا التناقض تعدد تفسريات نصوص  .عرتف أحيانا مبا للقوانني الضريبية من استقالل خاصو قد يُ  ،اإلدارية

دى إىل صعوبة الوصول مقدما إىل احللول الواجبة اإلتباع، و هو األمر الذي جنم عنه و تنوع األحكام، مما أالقوانني الضريبية 
  1.مولنيعدم استقرار املعامالت بني االدارة الضريبية و امل

تؤكد ان أسباب املنازعات الضريبية متعددة و ال تتوقف على سلوكات أعوان االدارة فقط، و من مث فإن احلد من  عواملهذه ال   
 .  دارة الضريبية و مواردها البشرية و تشريعاهتا املختلفةتطال تنظيم اإلإىل تدابري رة حيتاج الظاه

تعددا  ،املؤهلة للفصل يف النزاعات و اللجاننتج عن تعدد اهليئات : جراءات و طول آجال الفصل في النزاعاتتعدد اإل -2
 :يف إجراءات التنازع إضافة إىل طول فرتة البت يف النزاعات

                                                           
1

 .08، ص 4112عمان،  ازعات الضريبية في ربط و تحصيل الضريبة ، دار المناهج للنشر و التوزيع،شريف مصباح أبو كرش، إدارة المن 
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ميكن تلخيص اآلجال املمنوحة مبوجب التشريع الضرييب اجلزائري ملختلف اهليئات اإلدارية  :آجال الفصل في النزاعات -(أ
 :جلدول التايلاملؤهلة للفصل يف النزاعات يف ا

 .شريع الضرييب اجلزائريمبقتضى الت آجال الفصل يف املنازعات الضريبة حبسب اهليئات املختصة(:  47)اجلدول رقم                      
 أجل الفصل في الشكاية الهيئة

 .اليت تستدعي أخذ الرأي املطابق لعإدارة املركزيةأشهر بالنسبة للمنازعات ( 00)أشهر متدد إىل مثانية( 06)ستة  - مديرية املؤسسات الكربى
 .ة للمنازعات اليت تستدعي أخذ الرأي املطابق لعإدارة املركزيةأشهر بالنسب( 00)أشهر متدد إىل مثانية( 06)ستة  - املديرية الوالئية للضرائب

 .أربعة أشهر - مركز الضرائب
 .أربعة أشهر و تقلص إىل شهرين بالنسبة للمكلفني اخلاضعني للضريبة اجلزافية الوحيدة - املركز اجلواري للضرائب

 .أربعة أشهر - جلان الطعن املختلفة
 .غري حمدد األجل - املنازعات القضائية

 .91-20، املود 7012قانون اإلجراءات اجلبائية، مت إعداد اجلدول بناء على : املصدر                  
معقولة من الناحية النظرية، لكن واقعيا يعرف الفصل يف املمنوحة ملختلف اهليئات للفصل يف النزاعات قد تبدو اآلجال      

يف تزايد عدد  ما تسبب ،أسلفنا الذكردارة باالجراءات و اآلجال القانونية كما ام اإليف ظل عدم إلتز  أطولالنزاعات فرتات 
كلما تزايد أجل و  .إضافة إىل عدم وجود أجل حمدد للفصل يف املنازعات القضائية ،دارةهذه اإلاملشرفني على  بإعرتافالطعون 

  .الضرييب للمؤسسات االقتصادية كلفة االمتثال  ت معهاجراءات و تزايدالفصل يف النزاعات تزايدت اإل
تشري تقارير املديرية العامة للضرائب إىل أن هناك حتسن املآخذ السابقة مع  :أداء اإلدارة الضريبية في معالجة الشكاوى -(ب

 :و احرتام اآلجال القانونية كما يوضحه اجلدول التايل مستمر يف نسبة معاجلة الشكايات
 .1123-1111طور معاجلة املنازعات الضريبية يف اجلزائر يف الفرتة ت(: 48)اجلدول رقم           

 السنوات عدد الشكاوى (%)نسبة المعالجة (%)الباقي (%)نسبة احترام اآلجال القانونية (%)نسبة القبول الكلي أو الجزئي
67 20 71 29 100.077 7007 
42 41 10 07 100.290 7000 
40 60 17 00 112.297 7004 
47 60 17 00 102.701 7002 
09 26 10,69 09,01 107.604 7006 

3.,48 72 10,22 90,70 109.411 7002 
81,18 42,00 10,26 48,88 777227 7009 
81,18 .0,08 16,14 43748 4.7171 7010 

 7011 437088 1.,2. 70,0 0,10. (2س)81,78
80,84 .2,48 12,06 41,88 .17344 7017 

88 .3,21 12,2 48,01 .27.24 7010 
Source : - Algérie, Ministre de finances  ,Direction Générale des Impots, Rapport annnuel sur L’activité des Diws en matière de  

contentieux fiscal ,2018.p 04. 

               - Algérie, Ministre de finances  ,Direction Générale des Impots, La Lettre de la DGI n :64. 2011.p 6. 

                 - Ministre de finances  ,Direction Générale des Impots, Rapport annnuel sur le contentieux fiscal(Diw) anné 4100-4101  

 
للمديريات التابعني  مولنيتعود إىل امل بيتهانازعات الضريبية يف اجلزائر أن غالما مييز تركيبة املإن : بنية المنازعات الضريبية -(ج

 :معطيات اجلدول التايل هو بالتايل ألصحاب املؤسسات الصغرية و املتوسطة كما توضح ،الوالئية للضرائب
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 .يف اجلزائر تركيبة املنازعات الضريبية(:  49)اجلدول رقم                                   
  من امجايل الشكايات (%) اجملموع طعون مساعدات ن قضائيةطعو  جلان الطعن طعون إدارية  

املديريات 
 الوالئية

7009 00.090 11.923 3.327 70.072 176.620 99,20 
7010 02.090 21.992 7.881 70.220 142.241 99,24 

 - - 0,00 106,00 84.45 4,01 (%)نسبة التطور
مديرية 

املؤسسات 
 الكربى

7009 400 62 9 170 640 0,20 
7010 426 22 74 112 627 0,46 

 _ - 10,12 - 166,62 10,46 4,10 (%)نسبة التطور
اجملموع 
 الكلي

7009 00.201 11.900 0.006 70.422 172.010 100 
7010 02.246 77.069 2.902 70.690 146.710 100 

 :مت أعداد اجلدول بناء على: املصدر
- Algérie, Ministre de finances,   Direction Générale des Impots, La Lettre de la DGI n :64. 2011.p 6.               

ما يعين أن معظمها يعود إىل  ،%77املالحظ ان نسبة الطعون اليت تعود إىل املديريات الوالئية للضرائب ال تقل عن       
ي األكثر تضررا من أي نقص يشوب املنازعات الضريبية يف أن هذه املؤسسات ه هي و النتيجة .املؤسسات الصغرية و املتوسطة

، خاصة إلستثمارات هذا النوع من املؤسسات احمفز  اجلزائر و اليت سبقت اإلشارة إىل جزء منها فيما سبق، و هذا ال ميثل عامال
%70 و أن

كوهنا املتعامل املباشر ييب،هم حلقة يف سلسلة النظام الضر تسبب فيها مفتشيات الضرائب اليت هي أتمن املنازعات   1
 .و اهليئة املسؤلة عن التطبيق العملي للتشريع الضرييببالضريبة  مولمع امل

 من التدابري املطلوب  العمل هبا فيما يتعلق بالطعون يف فرض الضرائب و الرسوم: تدابير تفعيل معالجة التزاعات الضريبية( د
  :اليت أوصى هبا خرباء صندوق النقد الدويل لضمان شفافية املالية العامة، نذكرمن أجل التقليل من جمال التنازع الضرييب، و 

    دارية مبا يف ذلك نظام املراجعة اإل: داريةجراءات التنظيمية و اإلطالع الممولين بالضريبة على اإلإتيسير  -(أ-د
 يالت يف اقرارات املكلفني بشروح واضحة للقرارات، و متكينهم من حق التظلم أمام سلطة قضائية مستقلة، و تضمني التعد

ن كانت هذه احلقوق موجودة واقعيا يف معظم الدول لكنها تبقى يف الكثري منها إو كاملة بشأن أسباب تلك التعديالت، و 
داري عن أبرز جوانب ذلك القصور هو عجز نظام التظلم اإل تطبيقها الكثري من القصور، و جمرد نصوص قانونية يشوب

و جيب النظر يف . دارة الضريبية ضمن حدود القانونبقاء اإلإدارية اجلزافية، و الضمانات الوقائية ضد التقديرات اإلتوفري 
 لتزامات الضريبية يف الوقت املناسب؛الطعون املتعلقة باإل

ة االعرتاض على القرارات الناجتة عن عملي مولو ذلك عند اعرتاض امل :ايجاد آليات محايدة للطعن والتقاضي -(ب-د
و جيب أن . داري، و يشمل ذلك عملية قضائية كاملة من خالل نظام احملاكم للفصل يف املسائل املتعلقة بالتفسري القانويناإل

تكون عملية التظلم سهلة و غري مرهقة، و أن يفصل يف الطعون يف الوقت املناسب، و أن تكون مجيع القرارات كتابية مع 
فضال عن ضرورة وضوح االطار القانوين و التنظيمي بشأن اسرتداد الدين الضرييب املتنازع . النزاع ضمان السرية جلميع أطراف

بالضريبة لتأجيل دفع الضريبة من خالل االعرتاضات  مولنيعليه، و أن يصمم هذا االطار بالشكل الذي حيول دون جلوء امل
و يف . ىل نصف املبلغ املستحقإداء مدفوعات تصل أالدول وتشرتط عددا من . أو الطعون اليت ال يُقصد هبا غري التسويف

   2.حالة اثبات عدم استحقاق الضريبة عند الفصل يف الطعن ينبغي رد هذه املبالغ مضافا اليها الفوائد املستحقة
                                                           

1
 Algérie, Ministre de finances  ,Direction Générale des Impots, Rapport annnuel sur L’activité des Diws en matière de 

contentieux fiscal ,2018.p 04. 
2

 .20ي، دليل شفافية المالية العامة، مرجع سابق ، ص صندوق النقد الدول 
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 .الضريبي الستثمارات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر نظامصالحية ال: المبحث الثالث
بيئة األعمال  هتيئةبشكل كبري يف املتوسطة  املؤسسات الصغرية و الضرييب العام  الذي تنشط فيه ظامالن يساهم   

يعد أحد املؤشرات الفرعية العشرة املعتمدة  1فمؤشر سهولة دفع الضرائب املؤسسات،لتشجيع االستثمار يف هذه املناسبة 
 النظام قدرةمدى الوقوف على على منهجيته  يف حماولة  من طرف البنك الدويل لتقييم مناخ األعمال، و الذي سنعتمد

 :نيالتالي ينمن خالل العنصر  توفري املناخ الضرييب املشجع إلستثمارات هذه املؤسسات علىيف اجلزائر الضرييب العام 
 ؛في الجزائر دفع الضرائب تطور مؤشر: المطلب األول   -

  .الجزائر، و تدابير اصالحهالتقييم العام للمناخ الضريبي في : المطلب الثاني -
 .في الجزائرتطور مؤشر دفع الضرائب : المطلب األول

تتعلق بعدد التعامالت السنوية للممول مع يتم تقييم مؤشر سهولة دفع الضرائب من خالل ثالث مؤشرات فرعية     
و هو ما حناول  ،لرسوم من أرباحه، و ما تستهلكة الضرائب و اتعامله معهااإلدارة الضريبية، و الوقت الذي يستغرقه يف 

 :على النظام الضرييب اجلزائري من خالل العناصر التالية هإسقاط
  ؛ائرز جفي ال مؤشر عدد مدفوعات الضرائب: الفرع األول -

 مؤشر الوقت المستغرق للتعامل مع السلطات الضريبية  في الجزائر؛: الفرع  الثاني -

 .ألرباح في الجزائرجمالي الضرائب من اإمؤشر : الفرع الثالث -
 . في الجزائرمؤشر عدد مدفوعات الضرائب : الفرع األول

      مؤشر عدد الضرائب املدفوعة سنويا عدد مرات الرتدد على السلطات املعنية لسداد الضرائب املستحقة يشمل    
 .خالل العام ؤسسةلزامية على املأو االشرتاكات اال

 :اإلطار الضرييب يف هذا أبرز ما عرفه التشريع:للتقليل من عدد مدفوعات الضرائبالتدابير المتخذة في الجزائر .أوال
و الضريبة على فوائض القيمة الناجتة عن عمليات التنازل عن األمالك املبنية و غري املبنية  2،لغاء ضريبة الدفع اجلزايفإ -1

3.احملققة من طرف اخلواص
 

على النشاط املهين و الضريبة  ضريبةمجايل و الضريبة الدخل اإل وحدذي حداث نظام الضريبة جلزافية الوحيدة الإ -2
، قبل أن متتد إىل ختضع هلا فئة املكلفني التابعني للنظام اجلزايف يف ضريبة وحيدة تعلى القيمة املضافة اليت كان

 ؛1120اخلاضعني للضريبة على أرباح الشركات بداية من سنة 

                                                           
1

مدى مرونة أو جمود أنظمة تحصيل الضريبة المفروضة والسياسة الضريبية المعمول بها في     4110يقيس مؤشر دفع الضرائب الذي تم استحداثه منذ  

                         : دارية واالجرائية، ويتكون من ثالث مؤشرات فرعية أخرى هيالدول التي يشملها المؤشر من خالل تقييم المعدالت المفروضة وآليات السداد اال

ة على مؤشر عدد الضرائب المدفوعة سنويا وتشمل عدد مرات التردد سنويا على السلطات المعنية لسداد الضرائب المستحقة أو االشتراكات االلزامي -

عامل مع السلطات الضريبية في مجال اعداد ملف المحاسبة الضريبية وسداد كل من ضريبة أرباح الشركات، مؤشر العدد المستغرق للت –الشركة خالل العام 

واشتراكات الضمان االجتماعي بما في ذلك الضرائب على األجور والرواتب الخاصة بالعاملين بالشركة معبرا عنها ( القيمة المضافة ) ضريبة المبيعات 

 .نسبة اجمالي الضرائب واالشتراكات االلزامية المستحقة الدفع الى اجمالي األرباح التجارية مؤشر  –بعدد الساعات سنويا 

شركة ويستعرض مؤشر دفع الضرائب التغيرات واالصالحات التي تشهدها كل دولة في هذا المجال، كما يسجل االشتراكات االجبارية التي يتعين على 

 .وكذا االجراءات التي تمثل عبئا على هذه الشركة اداريا في سداد الضرائب واالشتراكات المفروضة عليها. ما متوسطة الحجم سدادها أو استقطاعها في سنة
 (.7002لسنة  02ج ر )  7006املتضمن قانون املالية لسنة  7002ديسمرب  01املؤرخ يف  02/16اجلزائر، وزارة املالية، القانون  2
3

 .، المادة ، مرجع سابق4113قانون المالية لسنة   
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حداثه سنة إعرفت اجلزائر خبصوص هذا املؤشر منذ : عدد مدفوعات الضرائب السنويةؤشر وضعية الجزائر في م. ثانيا
 :الوضعية التالية  7006

 . 1128 -1118يف الفرتة  السنويةؤشر عدد مدفوعات الضرائب اجلزائر بالنسبة  مل و ضعية(:  50)اجلدول رقم          
 ات الضرائب سنوياعدد مدفوع السنوات عدد مدفوعات الضرائب سنويا السنوات
1118 82 1122 17 

111. 82 1121
 17 

1114 17 1123 17 
1117 17 1128 17 
1121 17 2015- 1128 27 

  1128-1118دفع الضرائب للسنوات سهولة تقارير  مؤشر  - 87، ص 1123البنك الدويل، تقرير بيئة األعمال   : املصدر 
 :تربز معطيات اجلدول مايلي   
 17إىل  82، اذ احنفضت من 1114 و 1118زائر تراجعا يف عدد مدفوعات الضرائب السنوية بني سنيت اجلعرفت  -1

عن املعدل املتوسط املسجل  ابعيد و يبقى عدد املدفوعات  .1120سنة  بداية منإال مل تسجل أي حتسن غري أهنا 
و أيضا عن املعدل املتوسط  ،سنويادفعة  11,7و مشال افريقيا  املقدر بـ  يف منطقة الشرق األوسط 1128سنة 

  1.دفعة سنويا 22,1املقدر بـ  االقتصادي و التنمية املسجل يف دول منظمة التعاون
لتقليل من عدد ا التدابري املتخذة يف قصوريعين  1128و إىل غاية  1114ثبات عدد املدفوعات السنوية منذ  إن  -2

 . مرات الرتدد على املصاحل الضريبية
ة فإن عدد مرات التعامل حمسوبة على أساس ما هو منصوص عليه يف التشريعات الضريبية، لكن عمليا فإن ما لعإشار   

و املنازعات و الرقابة و طول و تعقد  للضريبة  شارة اليه من جوانب القصور اليت تطبع  التنظيم الفينسبقت اإل
ىل حد يفوق بكثري ما تشري اليه هذه التقارير، و هو ما إدارة الضريبية عدد مرات التعامل مع اإلمن جراءات سريفع اإل

 .سيزيد من كلفة االمتثال الضرييب
 .في الجزائر مؤشر الوقت المستغرق للتعامل مع السلطات الضريبية : الفرع  الثاني

    اسبة الضريبيةعداد ملف احملإالضريبية يف جمال  دارة مع اإل يف تعامل املؤسساتاملستغرق وقت اليقيس هذا املؤشر     
الضرائب  و ، اشرتاكات الضمان االجتماعي، (القيمة املضافة ) يبة املبيعات سداد كل من ضريبة أرباح الشركات، ضر و 

 .معربا عنه بعدد الساعات سنويا ،الرواتب اخلاصة بالعاملني بالشركة على األجور و
عرفت اجلزائر العديد من التدابري يف هذا : دارة الضريبيةاإلالتدابير المتخذة في الجزائر لتقليص وقت التعامل مع .أوال

 .، مست اجلانب التشريعي و اجلانب التنظيمي لعإدارة الضريبيةاجملال
 :هذا اجملال يف اآليت متثلت أبرز التدابري يف :على مستوى التشريع الضريبي -1
 :إلطارمن اإلجراءت املتخذة يف هذا ا :جراءات تسديد الضريبةإتبسيط  -(أ

                                                           
1
 WORLD BANK, doing business 2010, economy profile : Algeria, p 08.  

 .41، ص 4100بيئة أداء األعمال في الدول العربية، تقرير المؤسسة العربية لضمان االستثمار،  -
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لغاء اجلداول، ليصبح املكلفون املعنيون بالضريبة هم من إ عربأرباح الشركات  تبسيط إجراءات تسديد الضريبة على -
 يقومون بأنفسهم بعملية التصفية و التصريح و الدفع التلقائي للتسبيقات املؤقتة الثالث عن طريق التصريح الشهري 

 1؛و تسديد رصيد التصفية
ضريبة مجايل و الضريبة على القيمة املضافة و الدفع الفصلي للحقوق املتعلقة بالضريبة على الدخل اإلتأسيس طريقة ال -

قبل أن يلغى هذين النظامني  2.على النشاط املهين بالنسبة للمكلفني التابعني لنظام التصريح املراقب أو النظام املبسط
مكانية إ 7012قانون املالية لسنة  ن جييزأ قبل أسيسهاو كذا الضريبة اجلزافية الوحيدة منذ ت ،7012بداية من 

 ؛3تسديدها كليا يف دفعة واحدة
امكانية تقسيط حقوق التسجيل و الرسم على الشهر العقاري، املستحقة عند إعداد عقود منح االمتياز على أمالك   -

 4الدولة يف اطار تطوير االستثمار؛
فقات غري املربرة املصرح هبا من قبل اخلاضعني للضريبة تبعا لنظام بالنسبة للن %10تأسيس ختفيض جزايف يف حدود  -

 5التصريح املراقب؛
 .جدولة الديون الضريبية -
 نتيجة دهاطول مسار اسرتداو  ،جراءاتبسبب تعقد اإل: إجراءات استرداد الضريبة على القيمة المضافة صتقلي -(ب

            معدل آجال اسرتداد الضريبة على القيمة املضافة سنة  بلغ ،دارة املركزيةبشأنه على مستوى اإلالقرار اختاذ 
أصبحت معاجلة الطلبات و أخذ القرار بشأهنا تتم على املستوى احمللي عند عدم  7000، غري أنه بداية من و نصف

هذه و قد قلصت  ،يداع الطلبإجتاوز طلبات االسرتداد السقف احملدد من قبل التشريع، فضال عن تبسيط شروط 
 6؛من آجال االسرتداد اىل ستة أشهر بإستثناء الطلبات اليت تتطلب رقابة معمقة التدابري

 ضريبيةدوما إىل احلفاظ على استقرار وضعيتها الاملؤسسات االقتصادية تسعى  :المحررات الجبائية استحداث -(ج
تتعلق بتفسري القوانني الضريبية أو موقف  وقوعها يف أخطاء يف حالةلتفادي االنعكاسات السلبية على وضعيتها املالية 

لذلك حتاول املؤسسات عادة قبل الشروع يف أية عملية استثمار طلب رأي  ،دارة الضريبية إزاء وضعية ضريبية معينةاإل
مبثابة محاية قانونية للمؤسسة حيال أي تعديل من قبل ليكون  ،للمشروع الضريبيةدارة الضريبية حول الوضعية اإل
حتت  7017و قد مت إدراج هذا الضمان من قبل التشريع الضرييب اجلزائري يف قانون املالية لسنة . ة الضريبيةدار اإل

ل حيا او موقفهأ احول وضعيته ؤسسةدارة الضريبية على طلب املو يتضمن ردا مكتوبا من اإل 7."احملرر"مسمى
بالرد األويل  مولأربعة أشهر، و يف حالة عدم اقتناع املدارة بالرد يف أجل ، و تلتزم اإلالقانون الضرييب أو أحد نصوصه

      .دارة للرأي الصادر عنهالعإدارة الضريبية منحه التشريع إعادة طلبه مرة ثانية يف غضون شهرين قصد مراجعة اإل
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 ..41، مرجع سابق، المادة  4113قانون المالية لسنة   
2

 . 88، 44نفس المرجع، المادتان   
3

 .02، مرجع سابق، المادة 4102قانون المالية لسنة  
4

 .48، مرجع سابق، المادة  4110قانون المالية لسنة   
5

 .، مرجع سابق، المادة  4113قانون المالية لسنة   
6

 . وزارة الماليةمتاح بالموقع االلكتروني ل. 010-014، ص 4100، -خمسون سنة من اإلنجاز –الجزائر، وزارة المالية، وزارة المالية   
7

 .الذي يعني الرد المكتوب من طرف اإلمبراطورعلى سؤال أحد القضاة و المتعلق بالقانون( resriptum) مصطلح المحرر مصدره الكلمة الالتينية 
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غري أنه مت  ،ييبلمستثمرين احملليني و األجانب و عامال مهما يف تعزيز الوعي الضر لو ميثل احملرر اجلبائي ضمانا مهما 
 حرمانما يعين  ،جملال اختصاص مديرية املؤسسات الكربى فقط ةالتابع املؤسساتقصر منح هذا الضمان على 
 ؛منه املؤسسات الصغرية و املتوسطة

 :متثل أبرز ما مت اختاذه من تدابري يف هذا اجملال فيما يلي :تبسيط إجراءات المنازعات -(د
 صدارمن خالل إ ،طبيعة الضريبة حبسبعلقة باإلجراءات اجلبائية اليت كانت تتباين توحيد و تنسيق األحكام املت -

 ؛الضريبيةقانون االجراءات اجلبائية جلمع كل القواعد املنصوص عليها يف خمتلف القوانني 
املواد  جراءات النزاعية بني الضرائب املباشرة و باقي األصناف األخرى من الضرائب و املنصوص عليها يفتوحيد اإل -

 ؛جراءات اجلبائيةمن قانون اإل 91 إىل 07 و 29 إىل 20
 ؛أشهر بدال من سنتني( 06) إىلالضريبة اجلزافية الوحيدة خبصوص الشكاوى تقدمي آجال  تقليص -
 1؛إعادة النظر يف معايري حتديد اختصاصات جلان الطعون املختلفة -
لنسبة لطلبات شطب السجل التجاري و استبداله بشهادة إلغاء إلزامية تقدمي مستخرج من جدول الضرائب املصفى با -

  2.الوضعية اجلبائية
 :مايلي التدابري املتخذة يف هذا اجملال مشلت: دارة الضريبيةعلى مستوى اإل -2
ة دارة الضريبيىة من تعبئية املوارد املالية يف ظل تقدمي خدمة عموميقصد متكني اإل: دارة الضريبية وعصرنتهاتنظيم اإل -(أ

انصبت اجلهود حول حماوالت تكييفها مع التحوالت اليت يعرفها عامل  ،أفضل و أسهل للمواطنني  و املؤسسات
من مث املشاركة بفعالية يف  و ،بشكل يالئم تنمية االستثمار الضرييبدارة قادرة على جتسيد التشريع إاألعمال و جعلها 

 :العمل على يف ق ذلكتدابري حتقيو متثلت أبرز  ،حركية النمو االقتصادي
حنو مزيد من  اكان هناك توجه  1991لسنة  لضرييبمنذ االصالح ا :دارة الضريبيةتحسين أساليب تسيير اإل -(أ-أ

 :و من مث التوجه حنو نظام الالمركزية من خالل( الوالئية و اجلهوية)احمللية  الضريبيةاالستقاللية يف تسيري املصاحل 
و هو ما يضمن السرعة يف اختاذ القرارات و تكييفها  ،هلم احتكاك مباشر مع املمولنيىل من إالقرار  ةتفويض سلط -

 ؛مع السياق احمللي
توسيع  ،صدار الضرائبإاخنراط أكثر للمسؤولني احملليني يف صنع القرار و االحساس باملسؤولية من خالل المركزية  -

 . و الرقابة الضريبية و غري ذلك ، بة على القيمة املضافةاسرتداد الضري ، يف جمال املنازعات الضريبية همنطاق اختصاص
من حاالت  %00من امللفات النزاعية و  %90و قد و صلت حدود اختصاص املسؤولني احملليني إىل التكفل بـ     

 3.اسرتداد الضريبة على القيمة املضافة
 .كلفة االمتثال الضرييب فيضو خت ،دارةامل مع اإلقت التعو تقليص  يفالتوجه حنو حملية التسيري و القرار هذا يساهم و   
 :التحوالت التاليةالضريبية دارة عرفت اإل:  إعادة تنظيم المصالح الضريبية  -(ب-أ

                                                           
1

 .20 ،2-03، 20، مرجع سابق، المواد 4113قانون المالية لسنة  
2

 ..03ادة ، مرجع  سابق، الم4113قانون المالية التكميلي لسنة  
3

 . 32، مرجع سابق، ص (خمسون سنة من اإلنجاز) الجزائر، وزارة المالية، وزارة المالية  
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و مشلت هذه العملية  1991لسنة   الضرييببدأت العملية منذ االصالح  :1991 من خالل االصالح الضريبي لسنة -
مفتشيات الضرائب )الضرائب مهيكلة حبسب نوع الضرائب تعد مفتشيات ادماج املصاحل العملياتية، حيث مل

فهذه اهليكلة مل تسمح بتسيري أحسن  ،(مفتشيات التسجيل و الطابعو املباشرة، مفتشيات الضرائب غري املباشرة، 
    إلدارة الضريبيةا مهامو قد استند التنظيم اجلديد على . نسبة للخزينة العمومية و املؤسسات على السواءلللضريبة با

 .تبعا ملعيار امللف اجلبائي الواحدو  ،(املنازعاتو الرقابة، التحصيل،  الوعاء،)نظم مصاحلها على أساس و
     أجل تبسيط التواصل و تقدمي خدمات تتناسب مع خصوصيات نوع  من: 2772 من خالل قانون المالية لسنة -

 :ستحداثإموضوعا هليكلة جديدة ملصاحلها من خالل دارة الضريبة فقد كانت اإل ،و حجم املؤسسات
اخلاضعة للضريبة على  ،للمؤسسات اخلاضعة للقانون اجلزائري الضريبيةتسيري امللفات ل 1:مديرية املؤسسات الكربى -

نية يف و الشركات اليت ليس هلا إقامة مه ،الشركات البرتولية ،مليون دينار أرباح الشركات اليت يفوق رقم أعماهلا مائة
حتسني نوعية اخلدمات املقدمة للمؤسسات  ،و كان اهلدف من إنشائها هو حتديث و تبسيط اإلجراءات .اجلزائر

 .وضع جهاز متكامل للتسيري املعلومايت للضريبة و  اجلبائي الوحيد، وربواسطة احملا
مؤسسة  7110إىل  7006سنة  مؤسسة عند افتتاحها 924املؤسسات التابعة هلذه املديرية من  و قد ارتفع عدد   

إىل  7006مليار دينار سنة  762العادية احملققة من طرفها من  لضريبةو تطورت حصيلة ا ،7017يف شهر ماي 
 ؛70112مليار دينار سنة  246

 مت إحداث املركزو  ،توسطة احلجماملوحتصيل الضرائب املستحقة من املؤسسات  ضريبيةلاسيري امللفات تل: مركز الضرائب -
قائمة على التواجد، االستماع، االستجابة، و املعاجلة  مولنيتقدمي خدمة نوعية و تطوير شراكة جديدة مع امل هبدف

 هلم؛ور الضرييب الوحيد ااحمل كونيول ، طلبات املقدمة من قبلهمالالسريعة لكل 
      واسعة من املؤسسات الصغرية وحتصيل الضرائب املستحقة لفئة  الضريبيةتسيري امللفات ل:املركز اجلواري للضرائب -

ضمان تقدمي خدمة نوعية للممولني عن ه وكان اهلدف من إحداث ،لنظام الضريبة اجلزافية الوحيدة اخلاضعةواملصغرة 
دارة مع اإل ميف عالقته مولنيليكون احملاور الضرييب الوحيد للمو  ،طريق تبسيط و تنسيق و حتديث اإلجراءات

 3.تصرفهم هيكال ضريبيا وحيدا يتوىل القيام  جبميع مهام املفتشيات و القباضاتالضريبية، إذ يضع حتت 
جعلها يف جراءات الضريبية و يط و تقليل اإلهذه التغيريات التنظيمية اليت عرفتها اهلياكل الضريبية كانت تستهدف تبس    

 .   ممكنة متثال ضرييبإبل، و بأقل كلفة لتمكيهم من القيام بواجباهتم الضريبية بأيسر و أقصر الس ،نيمولمتناول امل
طور اهلائل دارة الضريبية يف ظل التاقتضت التغيريات التنظيمية اليت عرفتها اإل: تطوير المنظومة المعلوماتية -(ب

 :مت حتديد مبادئها التوجيهية و أهدافها االسرتاتيجية يفو ، ضرورة إنشاء منظومة معلوماتية لتكنولوجيا املعلومات
من خالل العمل يف جماالت التحسني املختلفة مبا يف ذلك إنشاء قاعدة بيانات : تحسين فهم المادة الضريبية -(أ-ب

 .وطنية يتم اثراؤها باملعلومات الضريبية الداخلية و اخلارجية
                                                           

1
 .4110جانفي  14و تم فتحها للجمهور بتاريخ  4114من قانون المالية لسنة  04تم إحداثها بموجب المادة  
2

 . 011-38، مرجع سابق، ص -خمسون سنة من اإلنجاز –وزارة المالية  
3

 . 010 -011س المرجع، ص نف 



 .كفاءة النظام الضريبي لالستثمار في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر:الفصل الرابع 

111 

 

 ى أنعل ،هو الرهان و اهلدف األساسي هلذه املنظومةو  :ن بالضريبة و الشركاءموليتقديم أفضل خدمة للم -(ب-ب
   تبسيط اإلجراءات لتسهيل فهم تعميم االستقبال، حتسني و ني بالضريبة، مولإعالم و توعية املتابع حتقيقه يف جمال يُ 

    لكرتونية جديدة إإستخدام التكنولوجيات اجلديدة ملعاجلة املعلومات وتطوير خدمات هاتفية و ودفع الضرائب، و 
 (.  كاملات اهلاتفية، ومكاتب االستقبالاإلنرتنيت، التصرحيات عن بعد، مركز امل)

تقوم على الدعم القوي لالستفادة من الفرص اليت تتيحها : وضع استراتيجية لدعم النظام المعلوماتي الجديد -(ج-ب
 :1التكنولوجيات اجلديدة لعإعالم و االتصال مبا يف ذلك

     قتناء احلل الربجمي إعامة للضرائب، هبدف إنشاء مشروع عقد برنامج دعم اإلصالح اإلداري و تعصري املديرية ال -
لصاحل خمطط النظام املعلومايت املستقبلي الذي سيتم تطبيقه يف مراكز الضرائب و املراكز اجلوارية ) و اخلدمات لتنفيذه

 ؛(للضرائب و مديرية املؤسسات الكربى و اهلياكل املركزية و الالمركزية
و اليت  ،ة بالتصرحيات الضريبية عن بعد لصاحل مديريات املؤسسات الكربىتوظيف اخلربة من أجل وضع تدابري خاص -

 ؛7010دخلت حيز التطبيق منذ جوان 
 2.(NIF)ني بالضريبة أصبح يعتمد أساسا على رقم التعريف اجلبائيمولالرتقيم اجلبائي، فرتقيم امل -
ي لعإدارة الضريبية من أجل استيعاب اعترب كهدف اسرتاتيج حيث :تقليص آجال معالجة المنازعات الضريبية -(د-ب

جراءات النزاعية لتحسني آجال املعاجلة، توسيع مبدأ المركزية تبسيط اإل على عملتالتدفق املتزايد لعدد الشكاوى، لذا 
 3.القرارات النزاعية، و توسيع تفويض الفصل يف النزاعات

ختفيض االجآل القصوى للتواجد يف املؤسسات  مت فقد: مقر المؤسسةتقليص آجال التحقيق في المحاسبة في  -(ه-ب
 :4ىلإخالل عمليات التحقيق يف احملاسبة 

 دج   1.000.000 ثالثة أشهر بدال من أربعة أشهر بالنسبة ملؤسسات تأدية اخلدمات اليت ال يتجاوز رقم أعماهلا -
 ؛دج7.000.000و باقي املؤسسات عند عدما جتاوز رقم أعماهلا السنوي  ،السنوي

 و باقي املؤسسات ،السنويدج   2.000.000 أشهر بالنسبة ملؤسسات تأدية اخلدمات اليت ال يتجاوز رقم أعماهلاستة  -
 ؛دج10.000.000عند عدما جتاوز رقم أعماهلا السنوي 

 .تسعة أشهر بدال من سنة بالنسبة لبقية املؤسسات األخرى -
 :تركزت اجلهود حول اجملاالت التالية:ولينتنمية الموارد البشرية وتأهيلها لتقديم خدمة أفضل للمم -3
التكوين األساسي اإللزامي للموظفني، التكوين  من أجل تنمية املوارد البشرية مت اعتماد سياسة تكوين تعتمد على: التكوين -(أ

 5.املتواصل للمستخدمني الذين هم يف اخلدمة، و التكوين املتطور يف اطار التعاون الدويل
دارة الضريبية يف جمال اقتطاع التمويالت الالزمة بسبب الصالحيات الواسعة اليت تتمتع هبا اإل :هنةأخالقيات الم -(ب

لتزام الصارم بالقواعد التنظيمية من الطبيعي أن تنجز مهامها يف ظل اإلف ،للخزينة العمومية و مكافحة التهرب الضرييب
                                                           

 ..30، مرجع سابق، ص (خمسون سنة من اإلنجاز) وزارة المالية  1
 .20، مرجع سابق،المادة 4110قانون المالية لسنة  2
 .  014، مرجع سابق، ص (خمسون سنة من اإلنجاز) وزارة المالية، وزارة المالية   3
 .2-41قانون االجراءات الجبائية ، مرجع سابق المادة   4
5

 .. 38، مرجع سابق، ص (خمسون سنة من اإلنجاز) وزارة المالية، وزارة المالية  



 .كفاءة النظام الضريبي لالستثمار في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر:الفصل الرابع 

111 

 

، فرتسيخ املعايري األخالقية و الشفافية داخل نيمولامل معألنه الكفيل بإرساء الثقة  ،و األخالقية من قبل موظفيها
إعداد دليل ألخالقيات  و يف هذا االطار مت. نيمولدارة الضريبية حيمي األموال العمومية و مينح الثقة للممصاحل اإل

 1.امهمأداء مهأثناء لتزامات الواجب التقيد هبا ، يتضمن اإل7006سنة  املهنة خاص مبوظفي االدارة الضريبية
ني مولو كانت الغاية من إصدار دليل اخالقيات املهنة هي ترقية احلماية املهنية ألعوان االدارة الضريبية و إعالم امل  

و قد ميثل ضمانة و محاية من الوقوع حتت طائلة تعسف و ابتزاز  ،دارة الضريبيةباملعاملة اليت من حقهم تلقيها من قبل اإل
 .م معوقات االستثمارأعواهنا و الذي يعد من أه

ني على الشك املتبادل، فأعوان مولدارة الضريبية و املتقوم العالقة بني اإل :بالضريبة مولينتحسين العالقة مع الم -(ج
 ونمولني ، و املمولعبئا كبريا على املشكل إن  حىتدارة الضريبية هم أعوان دولة مطالبون بتطبيق القانون الضرييب اإل

و قد يدفعهم ذلك إىل  ،ن هلذا القانون، ما جيعلهم يشعرون بأهنم ضحايا هذا اإلذعان األبديمطالبون باإلذعا
 :2لذلك عملت االدارة الضريبية يف اجلزائر على. استعمال كل الوسائل للتهرب من دفع الضريبة

شروط  هتيئةاسبة و املساعدة على الظروف املن توفري حماولة إنشاء هياكل استقبال تستجيب للمعايري الدولية يف هذا اجملال، و -
 دارات الضريبية احلديثة؛ما حيدث يف اإل مثلني مولاستقبال مناسبة للم

 وسيلة تعسف من قبل الدولة؛ تو ليس االقتصادتطوير لحتسسيهم بأهنا وسيلة  ،من خاللني للضريبةمولحماولة تغيري نظرة امل -
 له؛  طاردا يكون جاذبا لالستثمار  و ليس وضع نظام ضرييب حديث يتسم باملرونة و الشفافية حىت -
 لكرتوين للمديرية العامة للضريبة؛من خالل وسائل االتصال املختلفة مبا يف ذلك املوقع اإل تسهيل التواصل مع املمول -
 ؛3"مرجعية نوعية اخلدمة"تأسيس نظام جديد للخدمة بعنوان -
بصفة موجزة و ميسرة جملموع  بتضمنه ، نيمولقوق و واجبات املإعداد ميثاق املكلف بالضريبة الذي ميثل وثيقة مرجعية حل -

 .ني و االدارة الضريبيةالسلوك املنظمة للعالقات بني املمولالقواعد و 
هلا عالقة اليت  ظل ما مت إختاذه من التدابري يف: وضعية الجزائر في مؤشر الوقت المستغرق للتعامل مع االدارة الضريبية. ثانيا

 :املبينة يف اجلدول التايلخبصوص هذا املؤشر الوضعية اجلزائر عرفت  التعامل مع اإلدارة الضريبية، قتحبجم و مباشرة 
 
 

                                                           
1

 . 008، مرجع سابق ، ص (خمسون سنة من اإلنجاز) وزارة المالية، وزارة المالية  
2

 . 044-041، ص نفس المرجع  
3

االعالم بكل تغيير يتعلق بشروط الدخول و  -: لتزاما اتجاه الجمهور هيإ( 41)تمثلت االلتزامات المعلنة من طرف االدارة الضريبية في هذا المجال في  

 -تسهيل إتمام االجراءات لألشخاص ذوي الحركة المحدودة  –تكفل أعوان مؤهلون بالتوجيه نحو المصلحة المعنية   –االستقبال لدى المصالح الضريبية 

 –تسهيل االجراءات االدارية للمكلفين  –االستقبال بلباقة و التعريف باسم محاور المكلف   –استقبال األشخاص الموجودين في ظروف صعبة بطريقة مالئمة 

إيالء األهمية  –احترام السرية و فترات االنتظار  –السهر على جعل الفضاءات المخصصة لالستقال و االنتظار مريحة في كل مصلحة جديدة يتم إنشاؤها 

معالجة و دراسة المراسالت في أجل  –دة عن طريق البريد االلكتروني مع توخي الدقة و الوضوح في تلك الردود للرد على المراسالت المكتوبة أو الوار

التكفل باإلتصاالت الهاتفية و القيام  –ايام ( 10)معالجة و دراسة المراسالت الواردة عن طريق البريد االلكتروني في أجل أقصاه ثالثة  –يوما ( 01) أقصاه 

التقييم السنوي لنوعية  –يوما ( 41)الرد على كل االقتراحات و الشكاوى المتعلقة باحنرام االلتزامات في أجل أقصاه  –ترحات و االستفسارات بدراسة المق

و (  الخ..نيةاستقبال المكلفين بالضريبة، المراسالت المكتوبة و االلكترو)انجاز استطالعات للرأي حول نوعية الخدمة –الخدمة  و اعالم الجمهور بذلك 

تدخل سياسة االدارة في مجال االستقبال ضمن  استراتيجية االدارة المتعلقة باالتصال و   -اعالن و تعليق النتائج على مستوى المصالح الضريبية القاعدية 

ت صحيحة و محينة حول مرجعية نوعية تنظيم الوثائق قصد إفادة المكلفين بالضريبة بمعلوما –التي تقوم على إشراك الموظفين في احترام االلتزامات 

قيام مسؤولو المصالح القاعدية  بصفة منتظمة بتقييم  –المراقبة المنتظمة لمدى احترام االلتزامات بواسطة مؤشرات متابعة التزامات نوعية الخدمة  –الخدمة 

بناء على الحواصل السنوية المعدة من طرف مراجع نوعية الخدمة ، القيام بإنجاز حوصلة سنوية  –مدى احترام و تطبيق  أعوانهم إللتزامات نوعية الخدمة 

 .و مباشرة إجراءات جديدة تتعلق بتحسين االستقبال و الخدمات المقدمة
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 . 1128-1118لتعامل مع السلطات الضريبية يف الفرتة يف اؤشر الوقت املستغرق مل اجلزائر بالنسبةضعية و (: 51) اجلدول رقم  
 (سنويا  ساعة) لضريبية تعامل مع السلطات االوقت املستغرق لل السنوات

 اجملموع أخرى الضرائب على العمل الضرائب األرباح
1118 201 221 247 802 

111. 201 221 247 802 

1114 201 221 247 802 

1117 201 221 247 802 

1121 201 221 247 802 

1122 201 221 247 802 

1121
 

201 221 247 802 
1123 201 221 247 802 
1128 201 221 247 802 
1120 201 221 247 802 
1128 201 221 213 340 

المؤسسة العربية لضمان االستثمار، تقرير بيئة أداء األعمال في الدول  -1128-1118البنك الدويل، تقارير  مؤشر دفع الضرائب للسنوات  : املصدر    

 .41، ص 4100العربية، 
  :زائر بالنسبة هلذا املباشر أنهتربز متعطيات اجلدول خبصوص و ضعية اجل   
يف الوقت املستغرق يف تعامل  تسجل أي تقليصخبصوص هذا املؤشر مل املبذولة، فإن وضعية اجلزائر  املساعيرغم  -1

قبل أن  ساعة سنويا 802 و ظلت املدة ثابتة يف حدود، 1120-1118 طيلة الفرتة دارة الضريبيةاملؤسسات مع مصاحل اإل
  ؛1128ساعة حبلول سنة  340تنخفض إىل 

 فوق بكثري املعدل املتوسط املسجل خالل سنةيالتعامل مع اإلدارة الضريبيىة يف اجلزائر  باملقارنة بالدول األخرى جند أن وقت -2
يضا املعدل املسجل يف دول منظمة أو  ،ساعة سنويا 13.78 يف دول مشال افريقيا و الشرق األوسط املقدر ب 1128
 . يف ذات السنة1ساعة سنويا 240,2 و التنمية و املقدر ب صادياالقت التعاون

، ال سيما من خالل مل املمولني مع اإلدارة الضريبيةالوقت املستغرق يف تعا ليصتقل التدابري املتخذة عدم كفاية يربزو هو  ما    
و طول الوقت . و التكفل بإنشغالتهم دارة و املمولني و حتسني شروط استقباهلمجراءات التعامل بني اإلإالعمل على تقليل 

النظام الضرييب  يقلل من حافزية و  ،للمؤسساتاملستغرق للتعامل مع السلطات الضريبية يزيد من كلفة االمتثال الضرييب 
 .الستثماراهتا

 .في الجزائر جمالي الضرائب من األرباحإ مؤشر: الفرع الثالث
احملققة من طرف مجايل األرباح التجارية إىل إلزامية املستحقة الدفع االشرتاكات اإل مجايل الضرائب وإؤشر نسبة يقيس هذا امل   

 . املؤسسات االقتصادية، أو نسبة ما تتحمله املؤسسة من ضرائب باملقارنة بأرباحها
العديد من  ختاذإعرف التشريع الضرييب اجلزائري  :التدابير المتخذة في الجزائر لتخفيف عبء الضرائب على األرباح. أوال

  :التدابري اليت من شأهنا ختفيف عبء الضرائب على األرباح، من بينها
 :الضرائب العديد من التخفيضات كما أسلفنا الذكر ومست لقد عرفت معدالت :التدابير المرتبطة بالمعدالت -1
 ؛7016-1997  طيلةمعدالت الضريبة على القيمة املضافة  -(أ

 ؛7016 -1991 طيلة الفرتةمجايل على الدخل اإلفئات و معدالت الضريبة  -(ب
                                                           

1
 WORLD BANK, doing business 2010, economy profile : Algeria, p 08.  

 .41، ص 4100العربية،  المؤسسة العربية لضمان االستثمار، بيئة أداء األعمال في الدول --
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 ؛7016-1991طيلة الفرتة معدالت الضريبة على أرباح الشركات  -(ج
 ؛7016- 1991 طيلة الفرتةعلى النشاط املهين  ضريبةمعدل ال -(د
 :وقد مشلت هذه التدابري خمتلف الضرائب و الرسوم :و التخفيضات التدابير المرتبطة باإلعفاءات -2
متثلت أهم االعفاءات  :جمالي و الضريبة على أرباح الشركاتالضريبة على النشاط المهني و الضريبة على الدخل اإل -(أ

 :و التخفيضات يف اآليت
على النشاط املهين لفائدة العمليات املنجزة بني الشركات األعضاء يف جتمع الشركات و إلغاء شرط  ضريبةعفاء من الاإل -

 ؛سم األعباءالتحديد املرخص به حل
 ؛سنوات اعتبارا من بداية النشاط(02)الشركات ملدة الضريبة على أرباحشركات رأس مال املخاطر من  إعفاء -
لمؤسسات ل سنوات بالنسبة (02)ملدة  %20مجايل و الضريبة على أرباح الشركات بنسبة الضريبة على الدخل اإل ختفيض -

 1؛نراست املتواجدة يف واليات أدرار، اليزي، تندوف، و مت
 2؛على النشاط املهين و الضريبة على أرباح الشركات لصادرات السلع و اخلدمات ضريبةعفاء الدائم من الاإل -
      مجايل أو الضريبة على أرباح الشركات لفائدة املؤسسات اليت تستحدث مناصب شغل الضريبة على الدخل اإل ختفيض -

من الربح % 2و يف حدود ،الشغل املستحدثة اليت مت احلفاظ عليها من مبلغ أجور مناصب %20و حتافظ عليها بنسبة 
 3؛واحد مليون دينارالاخلاضع للضريبة دون جتاوز التخفيض 

بالنسبة ملنتجات و فوائض قيمة  حسب احلالة، مجايل أو الضريبة على أرباح الشركاتمن الضريبة على الدخل اإل اإلعفاء -
 4؛ة يف إطار عمليات الدخول يف البورصةالتنازل عن األسهم و السندات احملقق

العمليات و بائعي اجلملة و  ،بالنسبة لعمليات البيع اليت يقوم هبا املنتجون %00على النشاط املهين بنسبة ضريبة ختفيض ال -
 5؛املتعلقة باألدوية املنتجة حمليا

من املستفيدة توسطة املتواجدة يف الواليات لفائدة املؤسسات الصغرية و امل %12ختفيض الضريبة على أرباح الشركات بنسبة  -
  7من صندوق اجلنوب؛ املستفيدةيف الواليات  منها لفائدة املتواجدة %70و  6،صندوق اهلضاب العليا

و املقتنيات العقارية للمشاريع االستثمارية يف اطار اهليئات إعفاء عمليات الدخول يف البورصة ك: حقوق التسجيل -(ب
 8؛من حقوق التسجيل االستثماراملختلفة لرتقية 

 9؛7006حيث أعتمد التخفيض التدرجيي هلذه الضريبة قبل أن تلغى كليا سنة : ضريبة الدفع الجزافي -(ج
تخفيف عبء الضريبة على أرباح لتدابري  كل ما اختذ منبعد  : وضعية الجزائر في مؤشر اجمالي الضرائب من األرباح. ثانيا

 :كما يليزائر بالنسبة ملؤشر إمجايل الضرائب من األرباح  كانت و ضعية اجلاملؤسسات،  

                                                           
1

 . 00، مرجع سابق، المادة 4112قانون المالية لسنة  
2

 .، مرجع سابق، المادة 4110قانون المالية لسنة   
3

 .، مرجع سابق، المادة 4118قانون المالية لسنة  
4

 .04، مرجع سابق، المادة  4101قانون المالية لسنة   
5

 .8جع سابق، المادة  ، مر4101قانون المالية التكميلي لسنة  
6

 (.4110لسنة  80ج ر ) .8، المادة 4112المتضمن قانون المالية لسنة  4110ديسمبر  48المؤرخ في  10/44الجزائر، وزارة المالية، القانون  
7

 .8، مرجع سابق، المادة 4112قانون المالية لسنة   
8

 .04، مرجع سابق، المادة  4101قانون المالية لسنة   
9

 .، مرجع سابق،  المادة 4110المالية لسنة  قانون  
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 . 1128-1118مجايل الضرائب من االرباح يف الفرتة إؤشر مل اجلزائر بالنسبةو ضعية (: 52) اجلدول رقم         
 (  %) امجايل الضرائب من األرباح السنوات

 اجملموع أخرى العمل األرباح
1118 777 1778 3877 .877 

111. 777 1778 3877 .877 

1114 474 1471 307. .178 

1117 473 3171 307. .871 

1121 878 177. 307. .171 

1122 878 177. 307. .171 

1121
 

878 177. 307. .171 
1123 878 177. 307. .171 
1128 878 1778 307. .277 
1120 878 3178 3078 .17. 
1128 878 3178 3078 .17. 

 . 1128-1118للسنوات  للبنك الدويل ، وتقارير  مؤشر دفع الضرائب87، ص 1123البنك الدويل، تقرير بيئة األعمال   : املصدر    
 .70، ص 7016بيئة أداء األعمال يف الدول العربية،  تقرير املؤسسة العربية لضمان االستثمار، -                  

 :تربز معطيات اجلدول  
 1128سنة  %..1. ىلإبة تستهلك نسبة كبرية جدا من األرباح اليت حتققها املؤسسات اذ و صلت أن مدفوعات الضري -1

 ؛1118سنة   %877.و بـ  1123سنة  %1.ـبعد ما كانت النسبة تقدر ب

ن ثقل الضريبة على األرباح كبري جدا، و ال ميكن أن يشجع على جذب املزيد م يبقيُ  البسيط املسجل يف النسبة االخنفاض -2
االستثمارات الصغرية و املتوسطة اجلديدة، كما أنه لن يسهم يف متكني املؤسسات القائمة من متويل توسع أنشطتها ذاتيا يف 

  ؛ظل ما تعرفه من صعوبات حتول دون حصوهلا على التمويل املصريف

بدول مشال افريقيا و الشرق  1128من الربح تفوق بكثري النسبة املتوسطة املسجلة سنة  %..1.استهالك الضريبة لنسبة  -3
و كذا النسبة املتوسطة املسجلة يف دول منظمة التعاون و التنمية يف ذات السنة و املقدرة  ،%38.1األوسط و املقدرة ب 

82.41ب 
%. 

يب إىل زيادة العبء الضري 1120دج بداية من 3171117111من املتوقع أن يؤدي رفع سقف الضريبة اجلزافية الوحيدة إىل  -4
ضافة إىل ما ينجم عن رفع معدل إ، على أرباح املؤسسات الصغرية و املتوسطة لكون رقم األعمال هو وعاء هذه الضريبة

 .البناء و األشغال العمومية و الري و السياحة  لقطاعات %13إىل  %27الضريبة على أرباح الشركات من 
 
 
 
 
 

                                                           
1
  WORLD BANK, doing business 2010, economy profile : Algeria, op-cit,  p 080.  

 .41، ص 4100بيئة أداء األعمال في الدول العربية،  تقرير المؤسسة العربية لضمان االستثمار، - 
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 . و تدابير اصالحه ،لجزائرفي امناخ الضريبي لل العام تقييمال: المطلب الثاني
 غري هااملناخ الضرييب السائد فيجتعل  املؤشرات الفرعية ملؤشر دفع الضرائب يف اجلزائر عرفتهااليت السابقة الوضعية  إن    

مراتب متأخرة خبصوص صالحية بيئة  يفاجلزائر  وضعت كماالستثمارات املؤسسات الصغرية و املتوسطة،  جاذب 
 :نيالتالي ين، و ذلك ما سوف نتطرق إليه من خالل العنصر هتا على تنمية االستثماراألعمال هبا و قدر 

 ؛موقع الجزائر عربيا و عالميا في تقارير البنك الدولي حول صالحية المناخ الضريبي لألعمال: الفرع األول -
 .التدابير المقترحة إلصالح المناخ الضريبي العام في الجزائر: الفرع الثاني -

 .صالحية المناخ الضريبي لألعمالتقارير البنك الدولي حول في  عربيا و عالمياالجزائر موقع : األول الفرع
مواقع متأخرة عربيا  فإهنا ال زالت حتتل، يف اجلزائر على الرغم من التدابري املتخذة لتحسني املناخ الضرييب لالستثمارات  

  :لالستثمارة الضريبيأنظمتها و جاذبية  ات األعمالبيئودوليا  يف تقارير البنك الدويل حول  صالحية 
 اليت التطورات جتلت  :2012-2002فى الفترة  األخرى  تطور مؤشر دفع الضرائب في الجزائر و الدول العربية.أوال

يف اجلزائر و باقي  1128سنة غاية ىل إ و 1118عرفتها املؤشرات الفرعية ملؤشر دفع الضرائب منذ احداثه سنة 
  :1ل العربية فيما يليالدو 

 : عرف أداء الدول العربية خبصوص هذا املؤشر التطورات التالية :مؤشر عدد مدفوعات الضرائب -1

تونس بثمانية دفوعات، ، دفوعاتاملغرب ستة السعودية األفضل بثالث دفوعات، قطر و االمارات بأربعة دفوعات،  كانت -(أ
   ؛سلطنة عمان بأربعة عشرة دفعةو راق بثالثة عشرة دفعة لكل منها، الكويت باثىن عشرة دفعة، البحرين و الع

عدد  هامن خالل تقليص .األردن و ،االمارات ،السعودية ،املغرب ،اجلزائر، مصر، تونسحتسن األوضاع يف  -(ب
 .تواليا دفعة واحدة و، 22،21، 11، 21، 23، 28بـ املدفوعات السنوية 

 :سجلت الدول العربية بشأن هذا املؤشر التطورات التالية :ل مع السلطات الضريبيةللتعاممؤشر الوقت المستغرق  -2

 81البحرين بـ ساعة مث  82قطر بـ ساعة سنويا فقط، لتأيت بعدها  21كانت االمارات العربية املتحدة األوىل عربيا بـ -(أ
 ؛ساعة 88بـ  السعودية ساعة ، مث  

حيث استطاعت تقليص وقت التعامل مع  .،مصر تونس،  ربية هي املغرب،يف ثالثة دول عكثريا حتسن الوضع   -(ب
، يف الوقت ساعة 88بينما عرفت اجلزائر تقليصا بـ  توالياساعة  221ساعة، 218 ،ساعة.28 السلطات الضريبية ب

ث عرف حيو مو ريتانيا، الذي عرفت فيه بعض الدول تراجعا يف املؤشر مثل جيبويت، األردن، قطر، سلطنة عمان، 
 .بعض الزيادة، أما بقية الدول فلم تعرف أي حتسن أو تراجع فيها و قت التعامل

 :أخذت التطورات اليت عرفها هذا املؤشر الوضعية التالية : جمالي الربحإجمالية من مؤشر معدل الضرائب اإل -3

       ،%10.2، %10 ،%11.0 األحسن عربيا حيث سجلت نسبة السعودية، الكويت، البحرين، ،رقط كانت -(أ
 تواليا؛ % 12 و

 .مسة نقاطاخلمبا يقارب  فيها عربية منها اجلزائر حيث تقلص املعدل ةدول ثالثة عشرحتسن األوضاع يف  -(ب

                                                           
1

 (.00)الملحق رقم  
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 :إن التطورات اليت عرفتها اجلزائر خبصوص املؤشرات الفرعية ملؤشر دفع الضرائب وضعتها عربيا و دوليا  يف املراتب التالية 
  1128-1118ترتيب اجلزائر يف مؤشر دفع الضرائب عربيا و عامليا يف الفرتة (:  53)اجلدول رقم                 

 الرتبة الدولة
2710 

مؤشر عدد 
مدفوعات الضرائب 

 سنويا

الوقت المستغرق للتعامل مع 
 السلطات الضريبية

 (ساعات سنويا )  

 (  %) اجمالي الضرائب من األرباح 

 
 عربيا
(70) 

 اعاملي
(102) 

7016 7006-
7016 

7016 7006-
7016 

اجملموع  أخرى العمل األرباح
7016 

7006-
7016 

 4.7- 27.2 02.2 00.6 6.6 66 - 002 14- 72 169 19 اجلزائر
 املتوسط

 (عربيا)
- - 

70.9 - 4 702.6 -10.2 10.9 16.6 6.0 04.7 -10.2 

Oecd - - 11.7 - 4,2  102.1 -42.4 16.6 77.9 7.1 41.0 - 0.6 

 .11، ص 1128مت اعداد اجلدول بناء على تقرير املؤسسة العربية لضمان االستثمار، سلسلة أداء األعمال يف الدول العربية، مؤشر دفع الضرائب،  :املصدر
األقل  باملقارنة على 1128لضرائب إىل غاية دفع االعام لمؤشر لالدول العربية بالنسبة ل بقية و وضع اجلزائر ل أما بالنسبة   

 : هو 1120بسنة  

االختالف الكبري يف الرتتيب العاملي للدول العربية يف املؤشر بني قطر و االمارات العربية املتحدة كأفضل دولتني  -
عامليا  287عربيتني باحتالهلما الرتبة األوىل عامليا و عربيا، و بني اجلزائر اليت حتتل املرتبة ما قبل األخرية عربيا و الرتبة 

 عامليا؛ .24عربيا و املركز  11 بعدها موريتانيا يف الرتبة لتأيت

عامليا  81املركز  إىلكز بانتقاهلا مر  بثالثةاليت قفزت املغرب اقتصرت الدول اليت جنحت يف حتسني ترتيبها العاملي على  -
بعدما كانت  42ىل الرتبة كما قفزت تونس بنفس عدد املراكز بانتقاهلا ا  1120سنة  80 بعد ما كانت يف املركز  1128سنة 

 ؛ 1120سنة  48يف الرتبة 

دول  تسعةعامليا، و حمافظة 287اىل املركز   284من املركز  دحرجتدول عربية منها اجلزائر اليت ت (17)تراجع ترتيب  -
 .1السعودية، و الماراتقطر، امنها على مراتبها 

تربز معطيات تقارير مؤشر دفع الضرائب ثقل  :لعربيةوضعية الجزائر في مؤشر دفع الضرائب مقارنة بالدول ا. ثانيا
 :البيئة الضريبية على االستثمار يف اجلزائر حىت على املستوى العريب، فهي

 من الدول العربية األكثر عددا يف مدفوعات الضرائب سنويا؛ -1

 نيا؛دارهتا الضريبية مع املؤسسات بعد موريتاإمن الدول العربية األكثر بطئا يف تعامل  -2

 .الدولة اليت تستهلك فيها الضرائب أكرب نسبة من أرباح الشركات يف الدول العربية -3
 : املبني يف اجلدول التايلتصنيف أوضاع الدول العربية بالنسبة ملؤشر دفع الضرائب مبؤشراته الفرعية و ذلك ما يظهره    
  
 

                                                           
1

 .11، ص 1128الستثمار، سلسلة أداء األعمال يف الدول العربية، مؤشر دفع الضرائب، املؤسسة العربية لضمان ا 
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 .1128 لنسبة ملؤشر دفع الضرائبالدول العربية با تصنيف  : ( 54) اجلدول رقم             
 ( %) اجمالي الضرائب من األرباح  ساعات سنويا )الوقت المستغرق للتعامل مع السلطات الضريبية  مؤشر عدد مدفوعات الضرائب سنويا

 األعلى األدنى األكثر بطئا األكثر سرعة األكثر عددا األقل عددا

 .17.اجلزائر  2273قطر    38.يا موريتان 21االمارات  87موريتانيا  3السعودية 

 273.موريتانا  23الكويت  371 مصر  82قطر  88اليمن  8قطر 

 0770تونس  2370البحرين  340اجلزائر    81البحرين  81السودان  8االمارات 

 87.2املغرب  20السعودية   338سوريا  88السعودية  38جيبويت  8املغرب 

 8078السودان  2077االمارات  321 العراق   84عمان  17مصر  4تونس 

 80مصر  2073فلسطني  184اليمن  41جيبويت  14فلسطني  21الكويت 
 ..81سوريا  1177سلطنة عمان  122املغرب  74الكويت  .1اجلزائر  28العراق 
 8..3جيبويت  1.74العراق   288تونس  10األردن  23البحرين 
  1770األردن   202األردن   28عمان 
  3173لبنان   281فلسطني   11ريا سو 

  3372اليمن   241السودان   11لبنان 
    243لبنان   

 11.7=1128-1118املتوسط يف 
OECD  =22.1  

  13.78=1128-1118املتوسط يف 
OECD  =24072  

  38.1=1128-1118املتوسط يف 
OECD  =8274 

 .1128ؤسسة العربية لضمان االستثمار، سلسلة أداء األعمال يف الدول العربية، مؤشر دفع الضرائب تقرير امل  - : مت اعداد اجلدول بناء على  : املصدر 
 .07، ص 1121تقرير البنك الدويل ممارسة أنشطة األعمال يف العامل العريب   -                                         

  :هو  يف اجلزائر يف جذب االستثمارات الصغرية و املتوسطة املناخ الضرييبمسامهة يف  آفاق التحسنضيق من ما يُ  إن   
سنة  288ترتيبها العاملي يف مؤشر دفع الضرائب، فبعد ما كانت يف الرتبة  الرتاجع الذي تعرفه اجلزائر سنويا يف  -

2.1تراجعت اىل الرتبة  ، 1121
2.8الرتبة مث   ،1123سنة   1

سنة  284الرتبة  قبل أن تنتقل إىل ،  1128 سنة 2
 ؛ 1128سنة  287و ترتاجع إىل الرتبة  1120

و مل تعرف أي  ،.111دفعة سنة  28 ـب هالتقليص عدد مدفوعات الضرائب توقفت عند تقليص التدابري املتخذةن أ -
 ؛خالل هذه الفرتةدفعة  11و املغرب بـ دفعة  28 ـدفوعات باملمتكنت تونس من تقليص  و، 1120إال حبلول حتسن 

قبل أن يقلص إىل  1120-1118الوقت املستغرق يف التعامل مع االدارة الضريبية بقي ثابتا طيلة الفرتة بق فيما يتعل -
 218ساعة و املغرب  221 ـتقلصا يف كل من  مصر بهذا الوقت يف الوقت الذي عرف  ،1128ساعة سنة  340

 ؛ساعة سنويا 218ساعة و تونس 

طيلة  %0 ا يقارب نسبة ما تستهلكه الضريبة من أرباح املؤسسات مباجلزائر اخنفاضا يف  سجلتيف الوقت الذي   -
يف ذات  يف تونس %.17 و ،يف املغرب %1.8 ،يف مصر % 778، عرفت النسبة اخنفاضا بـ 1128-1118الفرتة 
 .الفرتة

ا ميكن أقل م إن :أثر واقع مؤشر دفع الضرائب على استثمارات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر.ثالثا
  :هو املؤسسات الصغرية و املتوسطةاستثمارات  على واقع مؤشر دفع الضرائب يف اجلزائردثه حيأن  

                                                           
1
WORLD BANK, doing business 2010, economy profile : Algeria, op-cit,  p 69.  

2
 ibid, p 083.  
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يعكس  مؤشر دفع الضرائب ن واقعإ :المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الستثماراتتناقص جاذبية النظام الضريبي  -1
كما قد يؤدي إىل  تناقصا يف رغبة املؤسسات  ،اجلديدةطة الصغرية و املتوسالستثمارات لجاذبية بيئة األعمال يف تناقصا 

فقد أنتهت دراسة استقصائية للبنك الدويل تُعىن مبؤسسات األعمال متت يف .و االستمرار و التوسع بقاءالقائمة منها على ال
عدالت صنفت امل بلدا إىل أن هذه املؤسسات )213(مشلت مؤسسات اقتصادية توزعت على و  ،1121-1118الفرتة 

أدرجت االدارة الضريبية ضمن و  عقبة ألنشطة األعمال( 28)الضريبية ضمن ثالثة أكرب قيود أمام أعماهلا من خالل ترتيبها لـ 
ؤسسات االقتصادية الصغرية و املتوسطة على وجه اخلصوص، حيث  على امل يزداد وقع هذه العقباتو  1.مثانية قيود معيقة

كلما ثبط ذلك الرغبة يف االستثمار و زاد   ا،و تعقد و طول و تعدد إجراءاهت فاع معدالهتابء الضريبة بفعل ارتكلما زاد ع
قد اظهرت الكثري من الدراسات االرتباط بني معدالت الضرائب و اخنفاض االستثمارات ف ،من القطاع الرمسي هاخلروج الدافع

 . قطاع الرمسياخلاصة و مؤسسات األعمال يف ال
يف اجلزائر مجلـة التـدابري الـيت أقرهـا قـانون  ات هذه املؤسساتالضرييب الستثمار  تناقص جاذبية النظام يس سهم يف تكر يو قد    

 :من أبرزهاو اليت ، 7012املالية لسنة 
بــني التــاجر و مقــدم اخلــدمات و صــاحب املهنــة احلــرة و املنــتج وفــق نظــامني مهــا إذ وحــد املعاملــة  :توحيييد المعامليية الضييريبية -(أ

 : كرقم أعمال، ما سيرتتب عنه  00.000.000 عتبةالضريبة اجلزافية الوحيدة و النظام احلقيقي، و الفاصل بينها  نظام  
بالنســـبة  %17بالنســـبة للتـــاجر و املنـــتج علـــى الســـواء، و  %2خضـــوع غالبيـــة املؤسســـات للضـــريبة اجلزافيـــة الوحيـــدة مبعـــدل  -

م بطريقــة تقديريــة و علــى أســاس رقــم األعمــال، و مــن مث ســتدفعها ملقــدمي اخلــدمات، و خطــورة هــذه الضــريبة أن حســاهبا يــت
 .املؤسسة حىت يف حالة تعرضها خلسارة

 يقلل من حظوظ املؤسسات يف جمال املنازعات يف ظل غياب احملاسبة اليت يستند اليها كوسيلة إثبات؛ -
         ســــــك مبحفيــــــز الضــــــرييب املرتبطــــــة حرمــــــان املؤسســــــات اخلاضــــــعة للضــــــريبة اجلزافيــــــة الوحيــــــدة مــــــن االســــــتفادة مــــــن أدوات الت -

املزايـا و  ،االهتالك، ترحيل اخلسائر، ختفيض الفوائد من الوعاء الضرييب، املزايـا الضـريبية املرتتبـة عـن التمويـل اإلجيـاري) اسبة احمل
جـازة ية مقتصـرا علـى اإلو سيكون جمال استفادهتا مـن احلـوافز الضـريب( اخل ...املرتبطة بإعادة استثمار األرباح و فوائض القيمة

 الضريبية مبا تعرفه من مآخذ؛
عــدم حتديــد التشــريع الضــرييب للقــرائن الــيت جيــب أن تُعتمــد يف التقــدير اجلــزايف ألرقــام أعمــال املؤسســات، قــد يضــعها موضــع  -

 تعسف و مساومة من قبل أعوان االدارة الضريبية، ما يزيد من ضبابية النظام الضرييب و يقلل من شفافيته؛
 مجايل بني التجار و املنتجني التابعني للنظام احلقيقي؛لضريبة على الدخل اإلل :توحيد المعدالت الضريبية التصاعدية -(ب
لكــل األنشــطة التجاريــة و اخلدميــة و االنتاجيــة، ملغيــا  %70يف  إذ حــدده: توحيييد معييدل الضييريبة علييى أربيياح الشييركات -(ج

القطــاع االنتــاجي و الســياحي و البنــاء و األشــغال العموميــة، حيــث كانــت ختضــع بــذلك التمــايز الضــرييب الــذي كــان لصــاحل 
قــرار هــذا التمــايز مــن جديــد مــع إ، قبــل أن يــتم اخلــاص باألنشــطة التجاريــة و اخلدميــة %72بــدال مــن معــدل  %19ملعــدل 

 ؛7012صدور قانون املاية التكميلي لسنة 
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 .28، ص 4104البنك الدولي تقرير ممارسة أنشطة األعمال في العالم العربي  
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بـني نسـبة االسـتفادة مـن ذلـك ربـط التناسـب : فز و بعيض معيايير ترشييدهاوابين اإلستفادة من الحيإلغاء الربط التناسبي  -(د
ــــــة  ــــــا يف العملي           مــــــن احلــــــوافز الضــــــريبية يف اطــــــار أجهــــــزة دعــــــم االســــــتثمار و الشــــــغل مــــــع معــــــدل دمــــــج املــــــواد املنتجــــــة حملي

 .و مت إلغائه الحقا 2014نتاجية، و الذي مت إقراره مبوجب قانون املالية لسنة اإل
املــة ضــريبية هبــذه الصــورة ســتقلص مــن قــدرة السياســة الضــريبية علــى تشــجيع االســتثمار احلقيقــي، وستتســبب يف تســرب إن مع 

املوارد من الدائرة االستثمارية إىل الدائرة التجارية و اخلدمية و املضاربات يف العقارات و املنقوالت، مفاقمة بذلك  مشـكلة سـوء 
وكل ما سبق يتناقض كليـا مـع سياسـة ضـريبية أهـدافها املعلنـة هـي . دية الذي تعرفه اجلزائرختصيص املوارد بني القطاعات االقتصا

 .احمللي االنتاجيترقية االستثمار من خالل القطاع 
زايد ما تستهلكه الضرائب من أرباح املؤسسات تإن : المؤسسات الصغيرة و المتوسطة زيادة األعباء على استثمارات -2

  .من قدراهتا التنافسية حتدو ، هلذه املؤسساتيد من تعقيد بيئة األعمال أعباء إضافية تز يعين 
على العقبات املرتبطة  قتصرال ت اليت تنشط فيهابيئة األعمال  اتصعوبهو أن بالنسبة هلذه املؤسسات و ما يزيد األمر تعقيدا    

أين تعرف  ،الفرعية األخرى لسهولة ممارسة األعمالكل املؤشرات متتد إىل العقبات املرتبطة بمنا إو  ،مبؤشر دفع الضرائب فقط
 : التايل كما يوضحه اجلدول  هاتراجعا سنويا يف ترتيباجلزائر 

 .1128أداء اجلزائر يف مؤشرات سهولة األعمال لسنة (:  55)اجلدول رقم          
ترتيب اجلزائر  املؤشر

7012 
ترتيب اجلزائر 

7016 
التغري يف 

 الرتتيب
 مصر

2016 
 افرنس

2016 
 لبنان

2016 
املغرب 
2016 

اسبانيا 
2016 

 تونس
2016 

 األوىل عامليا
2016 

 نيو زيلندا  103 82 43 114 32 73 2- 145 143 بدء املشروع
التعامل مع 

 تراخيص البناء
 سنغافورة 57 101 29 130 40 113  2 177 174

على  احلصول
 الكهرباء

 ج.كوريا 38 74 22 116 70 144 2 - 100 172

 نيو زيلندا 06 49 26 100 02 111 0 - 160 160 تسجيل املمتلكات
احلصول على 

 االئتمان
 نيو زيلندا 176 29 109 109 29 29 0 - 124 121

 سنغافورة 102 79 102 104 79 177 1 - 124 120 محاية املستثمر
االمارات  01 60 67 42 02 121 1 - 169 160 دفع الضرائب

 العربية
 الدمنارك 91 1 107 142 1 122 0 126 126  احلدودالتجارة عرب
 سنغافورة 01 09 29 102 14 122 0 106 106 تنفيذ العقود

 فنلندا 22 72 100 104 74 119 0- 20 21 اغالق املشروع
  SOURCE :WORLD BANK, doing business 2010, economy profile : Algeria, op-cit,  p 10-12.  

التعامل املؤشرات اذا استثنينا مؤشر  معظمى معطيات اجلدول هو الرتاجع املسجل يف ترتيب اجلزائر يف ما يالحظ عل   
 :تربز هذه الوضعية، و  1120قارنة بسنة م 1128يف سنة  بنقطتنيعرف حتسنا  الذيالبناء  تراخيص مع
       ما استمر الوضع على ما هو  إذا ةرتاجع يف أداء القطاعات املختلفالنذر بيؤشرات املرتاجع يف معظم ال أن -(أ 

 ؛بيئة األعمالاصالح يف اإلجراءات على مستوى  ايشهد حتسن مل وعليه 
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جيعله مما  ،االنتاج تكاليفاضح يف  رتفاع وإيعاين من هبذ الواقع، فهو أصال تأثر  األكثر سيكون القطاع االنتاجي -(ب
قدرته على تقدمي منتجات ذات جودة عدم  نتاج واملرتفعة لعإ ةفالكلباألول يتعلق  جانبني، من ضغط متزايدموضع 

و استمرار . وجوده يف بيئة أعمال غري حمفزه وميسرة ألداء االعمالب الثايناجلانب بينما يتعلق  عالية بأسعار منافسة،
قوي قادر  اجينتإسيؤدي حتما إىل تراجع عجلة النمو االقتصادي يف ظل غياب قطاع  ،هذا الواقع على ما هو عليه

 ؛انعاش قطاعات أخرى قائمة على ازدهاره وتطوره فرص عمل و توفريعلى 
                    قطاع املؤسسات الصغرية القضايا اليت يواجهها  يفؤشرات يعكس صعوبة متزايدة املالرتاجع يف  -(ج

  .حلول هلا املستعجل إلجياد يستدعي العمل و  ،و املتوسطة
 .تدابير المقترحة إلصالح المناخ الضريبي العام في الجزائرال: الفرع الثاني

 نقرتح ناالثقل الذي يعرفه املناخ الضرييب العام يف اجلزائر بالنسبة الستثمارات املؤسسات الصغرية و املتوسطةـ، فإنأمام     
ييب على املؤسسات، التخفيض تعتمد على ضرورة تفعيل دور اإلدارة الضريبية يف ختفيف العبء الضر جمموعة من التدابري 

 :يف املعدالت، و تسهيل اإلمتثال الضرييب
 :دارة الضريبية يف تطبيق التشريعات  علىتساعد كفاءة اإل: دارة في تخفيف العبء الضريبيتفعيل دور اإل.أوال
ذلك اجيابا  ينعكس تشجيع املؤسسات على ممارسة األنشطة بصفة رمسية مما يرفع من مستوى النمو االقتصادي، و -1

 ؛ ، ما قد حيول دون جلوء الدولة إىل رفع املعدالت الضريبيةعلى زيادة احلصيلة الضريبية نتيجة توسع األوعية الضريبية

يف التشريعات اليت تتميز بوضوح القواعد الضريبية وبساطتها، األمر الذي  سيماتشجيع  االمتثال للقوانني الضريبية  -2
و الذي يقرتن عادة بارتفاع مستوى التهرب الضرييب  تعقيد و االفراط يف رفع املعدالت،على التفتقده األنظمة املبنية 

 عاقة االستثمار؛إبيئة خصبة لالقتصاد غري الرمسي و انتشار الفساد و  جيعلهاما  ،ارتفاع تكاليف االمتثال الضرييب و

 1.و يكون أسلوهبا مفهوما من قبل املستثمربصورة عادلة، العمل  -3
على  ، وعلى أرباح املؤسسةالعبء الضرييب ختفيف  إىل يؤدي ختفيض املعدالت الضريبية :تخفيض معدالت الضرائب.ثانيا

  أما املتوسط اخلاص بالبلدان العربية فهو . 1121من الربح سنة  %8877الصعيد العاملي بلغ متوسط امجايل معدل الضريبة 
ىل تركيز االصالحات الضريبية يف إو يعود ذلك  ،1118ن مستواه قبل نقطة مئوية ع 28و هو أقل مبقدار  % 8177

ن أ ينبغي 2.على ختفيض املعدالت الضريبية على أرباح الشركات أو الغاء بعض الضرائب األخرى 1110البلدان العربية منذ 
 :ة علىبالنسبة للمؤسسات الصغرية و املتوسط يف اجلزائر ينصب جمال التخفيض يف املعدالت الضريبية

 للمؤسسات التجارية  بالنسبة %0ال تتجاوز  فهي ،منخفضةمعدالت هذه الضريبة  تبدو قد :الضريبة الجزافية الوحيدة -1
تدفعها  هناأكما  ،حساهبا على رقم األعمال يرفع عبئها على املؤسسة لكناملؤسسات،  قيالببالنسبة  %21 نتاجية وو اإل

 ؛تعرضها للخسارةحىت عند 

بالنسبة للمؤسسات التابعة للنظام  %11املقدر ب مراجعة املعدل  املفرتضكان من  :جماليبة على الدخل اإلالضري -2
 فق اجلدول التصاعدي املطبق على املؤسسات التابعة للنظام احلقيقي خضاعها للضريبة وإ و املبسط و نظام التصريح املراقب
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، مجلة التنمية و السياسات االقتصادية، المجلد (دراسة مقارنة)مري، مرونة الهياكل الضريبية في ظل نظرية مراحل الهيكل الضريبيعمرو هشام الع 

 .20، ص 4112السابع، العدد الثاني، جوان 
2

 .23ص مرجع سابق، ، 4104األعمال في العالم العربي البنك الدولي تقرير ممارسة أنشطة  
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 بدال من، بينها و بني تلك التابعة للنظام احلقيقياملعاملة الضريبية و يوحد  هاخيفف من عبء الضريبة على أرباح ألن ذلك
سيزيد من عبء  ذلكف، الذى ألغى النظامني السابقني 1120للضريبة اجلزافية الوحيدة مبقتضى قانون املالية لسنة  هاإخضاع

 ؛الضريبية عليها

بالنسبة للقطاع االنتاجي و الذي أقره قانون  %13ىل إ  %27 إن رفع معدل هذه الضريبة من :الضريبة على أرباح الشركات -3
 مع صدور قانون املالية التكملي لنفس السنة الذي أخضع هذه االنشطة للمعدلمراجعته  تحىت إن مت، و 1120املالية لسنة 

ما ، %13و الري و األشغال العمومية على أمهيتها للمعدل  قطاعات السياحة ، لكن أبقى على خضوع من جديد 27%
  يستدعي مراجعة املعدل اخلاص هبذه األنشطة؛

، وقد مت خسارة وإن حققتو تدفعه املؤسسة  ،على رقم األعمال حتسب هذه الضريبة :على النشاط المهنيالضريبية  -4
، لكن مل حتظى  1120بالنسبة لقطاع االنتاجي  مبوجب قانون املالية التكميلي لسنة  %1بدال من  %2إىل  اختفيضه
 ات السياحة و الري و األشغال العمومية على أمهيتها بنفس التخفيض؛قطاع

طرف شركات األموال على من  ينبغي توحيد املعاملة الضريبية لألرباح املوزعة :توحيد المعاملة الضريبية لألرباح الموزعة -5
يتعرض الزدواج الضرييب الذي ل اجتنب، مقيمني أو غري مقيمني شركائها بغض النظر عما إذا كانوا أشخاصا طبيعيني أو معنويني

و خضوع األرباح املوزعة عليهم لضريبة  نتيجة خضوع أرباح الشركة للضريبة على أرباح الشركات األشخاص الطبيعينيله 
 إخضاعمن الضريبة و  املقيمون عنويوناملشخاص األ منعلى الشركاء األرباح املوزعة يف الوقت الذي تعفى  ،الدخل اإلمجايل

 .فقط للضريبةرباح الشركة أ

لغاء االعفاء املمنوح إميكن تعويض النقص الذي قد يسجل يف احلصيلة الضريبية بسبب التخفيضات السابقة من خالل و   
 تضييقو الرفع من املعدالت الضريبية على األمالك و الثروة  ،لفوائض القيمة الناجتة عن التنازل عن العقارات املبنية و غري املبنية

إىل توجيه رؤوس األموال حنو االستثمار قد تؤدي هذه اإلجراءات  و. و حماربة التهرب الذي تعرفه جمال االفالت من هذه الضريبة
 .   فضال عن زيادة احلصيلة الضريبيةأو جتميدها يف شكل عقارات و منقوالت  بدل املضاربات العقارية 

    ثال الضرييب ميكن املؤسسة من جتنب العبء الضرييب الناجم عن النزاعات إن تسهيل االمت: تسهيل االمتثال الضريبي .ثالثا
و املتابعات و الرقابة من طرف اإلدارة الضريبية، و الذي يؤدي بدوره إىل االقتصاد يف نفقات حتصيل الضريبة بالنسبة لعإدارة 

دارة ط النظام الضرييب و حتسني كفاءة اإلضريبية، و حتقيق ذلك مل يعد يقتصر على العمل يف اإلطار التشريعي لتبسيلا
       ، بل امتد إىل العمل على تنمية الوعي الضرييب و تقوية الثقة املتبادلة بني املمولني ن ناحييت األداء و التنظيمالضريبية م

   :دارة الضريبية، و من أبرز التدابري اليت ينبغي العمل هبا يف هذا اجملالو اإل
لكرتوين لتقدمي التصاريح الضريبية ودفع ن استخدام النظام اإلإ : هاودفعبالضريبة لكترونية في التصريح اإلتطبيق األنظمة  -1

 :حيقق مزايا لعإدارة الضريبية و املؤسسات اخلاضعة معا ،الضرائب املرتتب عنها
يساهم  ومعاجلة و حفظ التصاريح، ختفيض تكاليف التشغيل مثل تكاليف  ،ينجم عنه ختفيف أعباء العمل :اإلدارة الضريبية -(أ

 ؛نظمة الضريبية اليت توصف بالفعاليةو هي خصائص متيز األ .ايضا يف زيادة االمتثال الضرييب
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يقلل  و بالتايل ؛عداد و دفع الضرائبإزيادة سهولة  ،يقلص من الوقت الالزم لتقدمي التصاريح :لمؤسسات الخاضعةا  -(ب
 أنه قد حيد من ممارسات الفساد احملتمل نشوئها نتيجة تواتر االتصال املباشر ألعوان ومسؤويل اكم. من كلفة االمتثال الضرييب

1.دارة الضريبية مع دافعي الضريبةاإل
 

لكرتونية كاملة يف إ، بلغ عدد البلدان اليت تطبق أنظمة 1121حبسب تقرير ممارسة أنشطة األعمال يف العامل العريب لسنة     
لكرتونيا إالبلدان العربية الوحيدة اليت تطبق نظاما  2املغرب وقطر وتونس كانتو   ،بلدا 88املدفوعات الضريبية  تقدمي االقرارات و

 .لتقدمي االقرارات الضريبية
لكرتوين للتقدمي اإل 1122 -1121و هنا نشري اىل جتربة املغرب يف تسهيل االمتثال الضرييب من خالل تطبيقه خالل   

ضريبة دخل الشركات و ضريبة القيمة املضافة من خالل نظامني مبسطني مت توسيع نطاق استخدامهما إلقرارات و مدفوعات 
واختصار وقت  .2ىل إ 14ىل تقليص عدد الدفعات السنوية من إجراءات ليشمال أغلبية املكلفني ضريبيا، و أدت هذه اإل

 .3ساعة يف السنة 134ىل إ 304عداد الضرائب من إ
ملؤسسات ا ملؤسسات التابعة ملديرية كربياتا خبصوص 1123يف جوان  ائر يف تطبيق التصريح اإللكرتوينو قد بدأت اجلز    

 منيحرمها من االستفادة من مزايا هذا األسلوب األمر الذي س ،املؤسسات الصغرية و املتوسطة يشملالكربى فقط دون أن 
من املزايا اليت ختفض من كلفة امتثاهلا مها و غري  ،االدارة الضريبيةتقليص وقت التعامل مع  ،جراءات التصريح بالضريبةيف إتبسيط 

 .للقوانني الضريبية
ختفيض تكاليف االمتثال الضرييب بالنسبة يتطلب  : اعتماد أسلوب التقدير والربط الذاتي في تحصيل الضريبة -2

يف و  .بية و االستعانة بالتكنولوجيا احلديثةدارية يف املصاحل الضريالتكاليف اإل ضغطا علىللمؤسسات الصغرية و املتوسطة 
امكانية التحصيل املبكر هو أسلوب يتيح ف 4،للضريبة الربط الذايت اعتمدت بلدانا كثرية مبدأ التقدير و سبيل حتقيق ذلك

لل فرص و يق ،حيد من الصالحيات التقديرية ملفتشي الضرائب تقليل اخلالفات بشأن تقديرات األوعية الضريبية،للضرائب، 
، عقوبات صارمة على عدم 5بالغ اآليللكن تتوقف فعالية هذا األسلوب على وجود قواعد ضريبية شفافة، عملية اإل. الفساد

 .رقابة على درجة عالية من الكفاءة التهرب، و االمتثال و
 
 

 

 

 

 

                                                           
1

 .23ص مرجع سابق، ،4104األعمال في العالم العربي تقرير ممارسة أنشطة  ،البنك الدولي 
2

مليون دينار  بتقديم التصاريح الكترونيا،  4حيث ألزمت الشركات التي يقل رقم أعمالها عن  4113قامت تونس بتطبيق التصريح االلكتروني منذ جانفي  

في االمتثال لضريبة دخل الشركات وضريبة القيمة المضافة مقارنة بذي  % 08تونسية بواقع وكانت نتيجة ذلك انخفاض الوقت الذي تستغرقه المؤسسات ال

قديم وقد عرفت العملية في البداية احجاما من طرف المكلفين في تقديم المدفوعات عن طريق االنترنيت األمر الذي دفع الحكومة الى طرح خيار ت. قبل

بإمكان المكلفين تقديم االقرارات عبر االنترنيت و تحديد مقدار الضريبة ثم الذهاب الى مكتب البريد للدفع، و ال  االقرارات الكترونيا ودفع الضرائب، وأصبح

جي نحو التقديم يشترط الدفع للمكتب الواقع في المنطقة المسجلة فيها الشركة بل فب أي مكتب، وشكل هذا الخيار خطوة وسيطة جيدة في سياق التحول التدري

 . ي الكامل لإلقرارات و المدفوعات الضريبيةااللكترون
3

 .23ص مرجع سابق، ، 4104األعمال في العالم العربي البنك الدولي تقرير ممارسة أنشطة  
4

 .الربط الذاتي يعني قيام المكلف بتحديد التزاماته الضريبية بموجب القانون ودفع المبالغ المستحقة عليه 
5

 .01، ص ، مرجع سابق 4104 ة األعمال في العالم العربيالبنك الدولي تقرير ممارسة أنشط 
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 .خالصة الفصل
قى تب ،يف اجلزائر الصغرية و املتوسطةنظام ضرييب حمفز إلستثمارات املؤسسات  صياغة حماوالتمن  رغمعلى ال    
 .االستثماراته هلذ جاذبيتهفعالية  املؤثرة على ختالالتتعرف بعض اإلالضريبية  هخيارات
العتبارات منا إو   ،و أنشطتها نتائجها إلختالف ليس فاملعاملة الضريبية للمؤسسات الصغرية و املتوسطة تعرف تباينا    
يف  .يف معظم احلاالت للضريبة خضوعهانظام  الطبيعة القانونية للمؤسسة أوبترتبط فهي  ،املربرات االقتصادية دتفتق

           بني املؤسسات االستثمارية تحكمة يف ختصيص املوارد امللعوامل لأن يكون التمايز تبعا  ينبغي الوقت الذي كان
 ؛و القطاعات االقتصادية

سيكون دافعا  ،قارنة باملعدالت املطبقة على عوائد األنشطة االقتصاديةمض املعدالت الضريبية على الثروة و اخنفا  
الخنفاض معدالت الضريبة   ىل دائرة املضاربة يف العقارات و املنقوالتإ الستثماريةلتسرب رؤوس األموال من الدائرة ا

 ؛ؤسسات الصغرية و املتوسطةمنظومة امل استثماراتنمية تيف  يسهم لنو هذا  ،منهااالفالت  املفروضة عليها و سهولة
بني  يف ظروف ممارسة املنافسة التوازن و القائمة علىناسبة املعمال األيف توفري بيئة  امؤثر  ادور هلا و الرقابة اجلبائية اليت   

الرقابة بأشكاهلا هذه هلا االقضايا اليت تطعدد يف  اتواضع تعرف على األقل ناحية اخلضوع للضريبة مناملؤسسات 
من  احلصيلة الضريبية من التآكل بفعل التهرب الضرييب على احملافظة من قدرهتا على حيدسوف ، األمر الذي لفةاملخت
 ؛من جهة أخرى للمؤسسات املتهربة العادلةمحاية املؤسسات املمتثلة ضريبيا من املنافسة غري و  ،جهة
على تعددها يف و ، لمؤسساتلشريعات الضريبية الت ضماناتأبرز  اليت تعدالضريبية   النزاعات الفصل يفآليات و   

تضخما يف عدد القضايا املتنازع فيها، تعددا  عرفيالنزاع الضرييب  ال زال ،التشريع الضرييب اجلزائري و تعدد تدابري تفعيلها
سف وسطة موضع تعما قد يضع الكثري من املؤسسات الصغرية و املت ؛يف االجراءات و اهليئات، و طوال يف اآلجال

 غالبية هذه املؤسسات لكون دارة الضريبيةيستند اليها كأداة اثبات أمام اإل قداحملاسبة اليت سيما يف حالة غياب  ضرييب
سجل ت الضريبية يف اجلزائر  من النزاعات %77ىل أن ما يفوق إتشري االحصائيات  حيث ،ختضع للضريبة بطريقة جزافية

سيزيد  األمر الذيؤسسات الصغرية و املتوسطة، ملا يعينما يعين أن غالبيتها  ،على مستوى املديريات الوالئية للضرائب
 .هلذه املؤسساتمن كلفة االمتثال الضرييب 

يف اجلزائر ضعت  ، وةية ثقيلييف بيئة ضريب لنشاطها املؤسسات الصغرية و املتوسطة مزاولةالسابقة الت االختال وحمصلة  
يف  هايصنفال زال فالتقرير السنوي للبنك الدويل يف هذا اجملال ، لة ممارسة األعمالتقارير سهو  قوائم مراتب متأخرة يف

، و اليت تستهلك تعامل ادارهتا الضريبية مع املؤسساتالدول األكثر عددا يف مدفوعات الضرائب، األكثر بطئا يف  خانة
 .سساتنسبة عالية من أرباح املؤ فيها الضريبة 

 
 

    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : خامسالفصل ال
كف اءة سياسة التحفيز الضريبي لالستثمار في المؤسسات الصغيرة  

 .و المتوسطة في الجزائر
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 .تمهيد
التوجيهي طار تكون اإللعلى سياسة التحفيز الضرييب  لتنمية و توجيه االستثماراهلادفة  مساعيهايف الدول  تعتمد    
ضمن األولويات  يمهيتهاأل تبعا املناطقحيقق التوازن بني القطاعات و  امب ،اجملاالت املرغوبةاملؤسسات و الستثمارات حنو ل

 .االقتصادية و االجتماعية
يف  ها دور ل ،ضمان استمراريتها املشروعات االستثمارية وهتئية البيئة املناسبة إلستحداث  تساهم يف ةالضريبيفاحلوافز      

منها حافز  كلمتيز  و  اشكاهلأ تنوع   نتيجة  ااهتتأثري  ختالف إ غري أن .ختفيض خماطر االستثمارات و حتسني رحبيتها
شكل بالتوظيفه و  ،من استخدامها املأمولمع اهلدف منها يتناسب  ماورة اختيار جاذبيته و أثره، حيتم ضر  صوييته وخب

 .فائدةدون  جتنبا هلدر أموال اخلزينة العامة ،الذي حيدث التأثري املرغوب
و توجيهه حنو قطاع تنمية االستثمار يف إطار سياستها االقتصادية  اهلادفة  ل هذه السياسةاجلزائر انتهجت د قو     

 يف حتقيق التنمية املأمولة، كبريةاملؤسسات ال عتمد علىالذي االصناعي  هاتوجهل كبديل ،الصغرية و املتوسطة ساتاملؤس
القوانني الضريبية   اطار يف هابعضنح مُ  إذ، احلوافز الضريبية يف أطر خمتلفةب الصغرية و املتوسطة املؤسسات ُحظيتف

األمر الذي   ،و ترقية االستثمار هبا ؤسساتامل هذه تضان و مرافقةهيئات إحإطار يف البعض منها نح و مُ  ،العامة
                  نتقاء مدى كفاءة عملييت اإلملعرفة يستدعي استعراض خيارات هذه السياسة و الكيفية اليت طُبقت هبا 

 الستثماراتجلاذبية كسابه اإو يف ايالح املناخ الضرييب  أسهمت هذه احلوافز قد تذا كانإو فيما ، و االستخدام
 :العناير التاليةيف هذا الفصل من خالل نتعرض له  ما سوف ذلك و ، املؤسسات الصغرية و املتوسطة

 ؛الضريبية الممنوحة في إطار القوانين الضريبية العامة حوافزال: المبحث األول  -
 ؛الستثمارترقية اقوانين و هيئات الممنوحة في إطار  لحوافز الضريبيةا: المبحث الثاني  -
 .الضريبية و التدابير المقترحة لتفعيلها تقييم منظومة الحوافز: المبحث الثالث -
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 .الضريبية الممنوحة في إطار القوانين الضريبية العامة حوافزال: المبحث األول 
استثمارات املؤسسات  القوانني الضريبية العامة يف اجلزائر العديد من احلوافز الضريبية قصد جذب مزيد من تضمنت    

، و تلك املمنوحة لكل القطاعات االقتصادية لقطاعات اقتصادية بعينها، تنوعت بني تلك املمنوحة الصغرية و املتوسطة
 :نيالتالي ين، و ذلك ما سنحاول استعراضه من خالل العنصر دون استثناء

 ؛الحوافز الممنوحة بحسب طبيعة القطاع االقتصادي: المطلب األول -
 .لحوافز المشتركة بين القطاعات االقتصاديةا: لب الثاني المط -
 .االقتصادي القطاعممنوحة بحسب طبيعة ال لحوافزا :المطلب األول

زمة من احلوافز حالتشريعات الضريبة  منحتها القطاعات االقتصادية و توجيه االستثمار حنو بعض زيفحتهبدف     
 :ر التالية، سوف نتطرق إليها من خالل العنايالضريبية

 الحوافز الممنوحة لقطاع الفالحة؛: الفرع األول -

 الحوافز الممنوحة لقطاع التجارة؛:الفرع الثاني -

 الحوافز الممنوحة لقطاع الحرف التقليدية و السياحة؛: الفرع الثالث -

 .الحوافز الممنوحة للقطاعات األخرى: الفرع الرابع -
 .قطاع الفالحةالحوافز الممنوحة ل :الفرع األول

الضريبية نستعرضها حبسب  وافزحزمة من احل ناشطة يف هذا القطاع مناملؤسسات الصغرية و املتوسطة التستفيد     
 :الضرائب اليت ختضع هلا املؤسسة فيما يليطبيعة 

 :يلي ماكل ضريبة في  خبصوص  املمنوحة هلذا القطاعتتمثل احلوافز الضريبية ت: الضرائب المباشرة. أوال
 1 :اآليتعفاءات من هذه الضريبة تشمل اإل : جماليعلى الدخل اإل لضريبةا -1
النشاطات و ، التمور اجلافة و اخلضر و لمداخيل الناجتة عن زراعة احلبوبالكلي لعفاء اإل مشلت:الدائمة اإلعفاءات -(أ

 2؛ستهالك على حالتهاملتعلقة باحلليب الطبيعي املوجه لإل
 ملداخيل اعتبارا من تاريخ بداية النشاط سنوات( 01)عشرملدة الكلي  عفاءاإل متثلت يف :اإلعفاءات المؤقتة -(ب

 .و املناطق اجلبليةاألنشطة الفالحية وتربية احليوانات املمارسة يف األراضي املستصلحة حديثا 
3:عفاءات من هذه الضريبة ما يلياإل مشلت: لضريبة على أرباح الشركاتا -2

 

 4؛نشاطات املتعلقة باحلليب الطبيعي املوجه لالستهالك على حالتهاحملققة من الداخيل امل -(أ
 ؛التأمني احملققة خصيصا مع شركائها يناديق التعاون الفالحي لفائدة العمليات البنكية و -(ب
ع استثناء العمليات احملققة ممع وزارة الفالحة  من املعتمدةاالحتادات  و ،اونيات الفالحية للتموين والشراءالتع -(ج

 ؛املستعملني غري الشركاء
                                                           

1
 .63ابق،المادة و الرسوم المماثلة، مرجع س ةقانون الضرائب المباشر 
2

 .3، مرجع سابق، المادة 1122قانون المالية لسنة  
3

 .261قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، مرجع سابق، المادة  
4

 .21، مرجع سابق، المادة 1122قانون المالية لسنة  
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مع  من وزارة الفالحةاحتاداهتا املعتمدة  و ،نتوجات الفالحيةبيع امل و حفظ، ،حتويل ،الشركات التعاونية إلنتاج -(د
  :استثناء العمليات التالية

 ؛املبيعات احملققة يف حمالت التجزئة املنفصلة عن مؤسستها الرئيسية  -
ميكن  احليوانات أو هة لتغذية اإلنسان ونتوجات باستثناء تلك املوجملنتجات أو شبه املعمليات التحويل اليت ختص ا -

 ؛استعماهلا كمواد أولية يف الفالحة أو الصناعة
  .1اليت رخصت هبا التعاونيات أو اضطرت لقبوهلا ققة مع املستعملني غري الشركاء واحملعمليات ال -

 :عفاءات يف هذا االطار ما يليل اإلتشم: الضريبة على القيمة المضافة. ثانيا
صادات حلاعلى القيمة املضافة  الضريبة عفاء من إلاحيث حتظى ب: اإلعفاءات المرتبطة بالتجهيزات الفالحية -1

2؛الدراسة املصنوعة يف اجلزائر
 

ديسمرب  13ىل غاية إ على القيمة املضافة من الضريبة اإلعفاءحيث مت إقرار : عفاءات المرتبطة بالتمويل االيجارياإل -2
املعدات و التجهيزات املنتجة يف بـ االجيارات املسددة يف اطار عقود القرض االجياري  املتعلقة بال بالنسبة مل 8132

 :اجلزائر و املستعملة يف
 ؛إجناز غرف التربيد ويوامع احلبوب املخصصة للمحافظة على املنتوجات الفالحيةة، و الفالح -(أ

 ؛املستعملة بصورة حصرية يف الفالحة  املياهلسقي وتوفريا -(ب

 ؛ىل حتويل احلليب الطازجإاملوجهة  اجناز امللبنات الصغرية و -(ج

 ؛ختزين زيت الزيتون نتاج وإ زراعة الزيتون و -(د

 .جتديد أدوات االنتاج و االستثمار يف الصناعة التحويلية -(ه

      عفاء مبوجب قرار وزاري مشرتك بني كل من وزراء املالية، الفالحةالتجهيزات املعنية هبذا اإل املعدات و يتم حصر   
متيازات الضريبية املمنوحة للفالحني من أجل استغالل نشاطاهتم يف اجملاالت يف حالة التحويل الواضح لإل و. الصناعة و

 3.  %311 ع تطبيق زيادة بنسبةدفع الرسوم مويطالبون ب ،احلق يف االمتياز يفقدونغري اليت منحوا ألجلها االمتياز، 
     الفوسفاتية  ألمسدة اآلزوتية ولعلى القيمة املضافة  من الضريبة اإلعفاءجتلت يف : اإلعفاءات المرتبطة باألسمدة -1

        احمدداألجل بعد ما كان  8132،4 ديسمرب 13غاية  و ذلك إىل ،األمسدة املركبة، و و الفوسفاتية البوتاسية
8112.5رب ديسم13 ـب

 

 

 

 

                                                           
1

الديوان الوطني للحبوب و المتعلقة بشراء أو بيع أو تحويل أو نقل  يطبق هذا اإلعفاء على العمليات المحققة من طرف تعاونيات الحبوب و اتحاداتها مع 

 .و يطبق أيضا على العمليات المحققة من طرف تعاونيات الحبوب مع تعاونيات أخرى للحبوب في إطار برامج يعدها الديوان أو يرخص بإعدادها الحبوب،
2

 .23، مرجع سابق، المادة 1112قانون المالية التكميلي لسنة  
3

 .12، 12نفس المرجع، المادتان  
4

 .62، مرجع سابق، المادة 1121قانون المالية لسنة  
5

 .12، مرجع سابق، المادة 1111قانون المالية التكميلي لسنة  
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 .ةالتجار  قطاعالحوافز الممنوحة ل:الفرع الثاني
ُحظي هذا القطاع على غرار باقي القطاعات اإلقتصادية بالكثري من احلوافز الضريبية مست خمتلف الضرائب و الرسوم    

 :مثل ما سنتطرق له فيما يلي
  : التاليةاإلعفاءات  مشلت: لضريبة الجزافية الوحيدةو االي، الضريبة على أرباح الشركات، الضريبة على الدخل اإلجم.أوال
من الضريبة اجلزافية اإليرادات احملققة من طرف الفرق املسرحية  إعفاءمتثلت يف  :اإلعفاءات ذات الطبيعة الثقافية -1

1؛أو الضريبة على أرباح الشركات حسب احلالة مجايلالوحيدة أو الضريبة على الدخل اإل
 

       املؤسسات املعتمدة التابعة جلمعيات األشخاص املعوقني إعفاء جتلت يف :ت الطبيعة االجتماعيةاإلعفاءات ذا -2
أو الضريبة على أرباح الشركات مجايل على الدخل اإل اهلياكل التابعة هلا من الضريبة اجلزافية الوحيدة أو الضريبة و

عضو سابق يف جيش  لكل األوليني من النشاط الربح احملقق خالل السنتني من %25 ـختفيض بو  ،حسب احلالة
 . مجايلالضريبة على الدخل اإل خبصوصأرامل الشهداء  املنظمة املدنية جلبهة التحرير الوطين و وأالتحرير الوطين 

 :ضمنت هذه اإلعفاءات ما يليت :اإلعفاءات المرتبطة بالمواد اإلستهالكية الضرورية -3
لمداخيل احملققة من النشاطات املتعلقة باحلليب الطبيعي املوجه بالنسبة لمجايل دخل اإلمن الضريبة على ال عفاءاإل -(أ

 2؛لالستهالك على حالته
عمال احملققة من من أرقام األ %01 قدرهختفيض املؤسسات اخلاضعة للضريبة اجلزافية الوحيدة من  استفادة -(ب

 ؛خدمات اهلاتف العمومي و ،احلليب املبسرت يف أكياس عمليات بيع اخلبز العادي،
 ؛مجايلبالنسبة للخاضعني للضريبة على الدخل اإلالربح الناتج عن نشاط املخابز من  %55 ـب ختفيض -(ج

 :متثلت احلوافز يف التخفيضات التالية :الضريبة على النشاط المهني .ثانيا

واد ملعمليات البيع بالتجزئة ، اء الزبائنتقدمي قائمة بأمس عندستفيد منه عمليات البيع باجلملة ت : %33تخفيض بـ  -1
التابعني للنظام احلقيقي جتار التجزئة ، و من الضرائب غري املباشرة %51 يشتمل سعر بيعها بالتجزئة على ما يزيد عن

الذين هلم يفة عضو سابق يف جيش التحرير الوطين أو املنظمة املدنية جلبهة التحرير الوطين خالل السنتني األوليني 
 ؛ن النشاطم

من  %51 نتجات يشتمل سعر بيعها بالتجزئة على ما يزيد عنمل عمليات البيع باجلملة تستفيد منه :%03بـ تخفيض  -2
 %01بني  عمليات البيع بالتجزئة لألدوية احملددة هوامش بيعها بالتجزئة من قبل التنظيم، و الضرائب غري املباشرة

 ؛%51و
 .العادي واملازوت يات البيع بالتجزئة للبنزين املمتاز وتستفيد منه عمل :% 50تخفيض بـ -3
 
 

                                                           
1

 .1-261،  6-26 ادتانقانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، مرجع سابق، الم 
2

 .1ادة ، مرجع سابق، الم1122قانون المالية لسنة  
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 .و السياحة حرف التقليديةال قطاعالحوافز الممنوحة ل :الفرع الثالث
جمموعة من احلوافز  ، فقد أقرت السياسة  الضريبيةو السياحةقطاع احلرف التقليدية توجيه االستثمارات حنو   تنمية و قصد    

 : تثمار يف هذين القطاعنيلتشجيع االس الضريبية
 :يلي متثلت هذه احلوافز حبسب طبيعة الضريبة فيما: الحوافز الممنوحة لقطاع الحرف التقليدية .أوال
    :  هذه الضريبة يفيف إطار املمنوحة للقطاع  حلوافز ا جتلت: الضريبة على القيمة المضافة -1
1؛ملعدل املخفض بالنسبة ملنتجات احلرف التقليديةعلى القيمة املضافة على أساس ا ضريبة تطبيق ال -(أ

 

 .هلذه الضريبةاملخصصة لألنشطة اخلاضعة  اتاخلدمات الداخلة مباشرة يف اجناز االستثمار  عفاء التجهيزات وإ -(ب

 :ما يليهذه الضرائب  خبصوص الضريبة احلوافز مشلت  :الضرائب المباشرة -2
 2 ؛ لنشاط حريف فينني املمارسني التقليدينيحرفيبالنسبة للمجايل الدخل اإل ضريبة من سنوات (01) عفاء ملدةاإل -(أ

 ؛من الضريبة اجلزافية الوحيدة يرادات احملققة من طرف احلرفيون التقليديونلإل عفاء الكلي و الدائم اإل -(ب
 .على النشاط املهين ضريبةال من احلرفيون التقليديونعفاء إ -(ج

 :التالية حلوافزابظي فقد حُ  ،هبدف جذب مزيدا من االستثمارات هلذا القطاع: قطاع السياحةة لالحوافز الممنوح .ثانيا
  :يفللقطاع خبصوص هذه الضريبة جتلت احلوافز املمنوحة : على أرباح الشركاتالضريبة  -1
من  االقتصاد املختلطيف إطار  وأو األجانب أاملؤسسات السياحية احملدثة من قبل املقاولني الرتقويني الوطنيني  ستفادةإ -(أ

 ؛ اإلعفاء من هذا  األسفار كاالت السياحة و و استبعادمع  سنوات(01) إعفاء ملدة
عفاء إ من املؤسسات الفندقية حسب حصة رقم أعماهلا احملقق بالعملة الصعبة األسفار و كاالت السياحة و و ستفادةإ -(ب

 3 ؛طهانشاسنوات اعتبارا من تاريخ بداية ( 15) ملدة
قبل أن يتم إخضاع  ،االسفار وكاالت السياحة و دون أن يشمل ذلك % 25 عدلاملمن  بدال  % 01 لمعدللاخلضوع  -(ج

 .2105 بداية من سنة %25 مؤسسات هذا القطاع للمعدل
على  8132ديسمرب  13 ىل غايةإاملخفض بصفة مؤقتة  املعدل تطبيق جتلت احلوافز يف :على القيمة المضافة ضريبةلا -2

 ؛تأجري سيارات النقل السياحي االطعام املصنف و الفندقية و خدمات األنشطة السياحية و
    الفندقية  املبال  احملققة بالعملة الصعبة من النشاطات السياحية وعفاء إ احلوافز يف متثلت :لضريبة على النشاط المهنيا -3

 .ريبةضهذه المن  األسفار اإلطعام املصنف و احلموية و و

 .من حقوق التسجيلو عقود رفع رأمساهلا  القطاعؤسسات معفاء عقود تأسيس إ احلوافز مشلت:التسجيل حقوق -4
 املصنفة الفنادق و بالسياحة الصلة ذات الشركات باستثمارات القيام إمكانية  2111لسنة قانون املالية التكميلي  أقر كما    

من املعدل املخفض  ىل املزايا السابقة ميكن االستفادةإإضافة .االستثمار تطويرتعلق بامل (15-10) رقم املرسوم يف اطار أحكام

                                                           
1

 .3-16قانون الرسم على حجم المعامالت، مرجع سابق، المادة  
 .1-26قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، مرجع سابق، المادة  2
 .21، مرجع سابق، المادة 1122قانون المالية لسنة  3
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 نطاق يف تدخل اليت حمليا املصنعة غري املعداتاألثاث و عند مجركة  2102 ديسمرب 50 حىت ثابتة مؤقتة للرسوم اجلمركية لفرتة
2101.1. 02. 50دة إىل و قد مدد أجل االستفا ،الفندقية املرافق ترقية و حتديث عمليات

 

 .القطاعات األخرىنشطة العقارية و البناء و األشغال العمومية و األ اتقطاعلالحوافز الممنوحة  :رابعالفرع ال
العديد من مل تقتصر احلوافز الضريبية اليت أقرهتا التشريعات الضريبية على ما مت منحه للقطاعات املذكورة سابقا بل مشلت     

  :هان، و اليت كان من بيرى هبدف تنمية االستثمار هباالقطاعات األخ
مست حوافز هذه القطاعات خمتلف الضرائب  :واالنشطة العقارية البناء واألشغال العمومية اتقطاعالحوافز الممنوحة ل.أوال
 :ما يلي الرسوم و مشلت و

 :التايل يف الضريبة تبعا لنوعية متثلت احلوافز فيما يتعلق هبذه الضرائب: الضرائب المباشرة -1
 :خبصوص هذه الضريبة ما يلياحلوافز  مشلت :جماليلضريبة على الدخل اإلا  -(أ

اجنازها مت ما ذا إ بصيغها املختلفة االجتماعية الرتقوية و رباح الناجتة عن األنشطة اخلاية بنجناز السكناتلألدائم العفاء اإل -
 ؛ضمن الشروط احملددة يف دفرت األعباء

االجيار املدين لألمالك  و ،2م 01 داخيل الناجتة عن عمليات إجيار السكنات اجلماعية اليت ال تتجاوز مساحتهاإعفاء امل -
 العقارية ذات االستعمال السكين لصاحل الطلبة؛

 .2إعفاء فوائض القيمة الناجتة عن التنازل عن امللكيات املبنية و غري املبنية احملققة من قبل اخلواص -
 : احلوافز التالية منحت بشأهنا: لى أرباح الشركاتضريبة عال -(ب

 ؛الرتقوي عند االلتزام بشروط دفرت األعباء األرباح احملققة من أنشطة اجناز السكن االجتماعي و إعفاء -
 بدال %01ضريبة بالنسبة ألنشطة البناء لاملرات، ليصبح معدل هذه ا من لعديدايف معدالت الضريبة على الشركات  التخفيض -

 ؛2105مع يدور قانون املالية لسنة  %25قبل أن يرفع إىل  3  %25من 
 تعويض القبض بالتسليم القانوين و املادي للممتلك كحدث منشئاحلوافز يف  متثلت: على النشاط المهني ضريبةلا -(ج

، بينما يبقى ت أنشطة الرتقية العقاريةعلى النشاط املهين ألشغال البناء اليت ينجزها املقاولون العقاريون لتلبية احتياجا ضريبةلل
 .4احلدث املنشئ لألنشطة املنجزة من طرف أطراف أخرى غري املرقيني العقاريني يتمثل يف القبض الكلي أو اجلزئي

 :التايل ذه الضرائب يفهب فيما يتعلقجتلت احلوافز : التسجيل حقوقو  المباشرة غير الضرائب -2
 :ما يلي مشلت احلوافز بشأن هذه الضريبة :فةالقيمة المضاعلى ضريبة لا -(أ
 عفاء العمليات املرتبطة بالقروض البنكية املمنوحة للعائالت هبدف شراء أو بناء سكنات فردية؛إ -

عادة التهيئة للبناءات ذات الطابع السكين، يف الوقت الذي ختضع إعلى عمليات البناء و  %7تطبيق املعدل املخفض -
 ؛%37التجاري للمعدل  البنايات ذات االستعمال

                                                           
1

 .81، مرجع سابق، المادة 1122قانون المالية لسنة  
2

من قانون الضرائب المباشرة و المتعلقة بالضريبة على فوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن  212و  1-26أحكام المادتين  1112ألغى قانون المالية لسنة  

العقارية من الملكيات المبنية و غير المبنية المحققة من طرف الخواص خارج النشاط المهني، و قد برر هذا االجراء بالعمل على تخفيض سعر المعامالت 

 .، و التشجيع على صدقية  قيمة التعامالت من جهة أخرىجهة
3

 .8، مرجع سابق، المادة 1112قانون المالية لسنة  
4

 (. 2228لسنة  12ج ر ) .22، المادة 2221المتضمن قانون المالية لسنة  228ديسمبر  62المؤرخ في  28/11الجزائر، وزارة المالية،  القانون  
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القيمة املضافة ألشغال البناء اليت يقوم هبا املرقون العقاريون لتلبية احتياجات الرتقية العقارية هو ضريبة احلدث املنشئ ل -
يف القبض الكلي أو اجلزئي بالنسبة لألشغال اليت املنشئ بينما يتمثل احلدث  1،التسليم القانوين و املادي للمتملك

 . جهات أخرى غري املرقني العقاريني تنجز من قبل
 :التايل يفاملمنوحة يف هذا اجملال  متثلت احلوافز: الشهر العقاري رسوم التسجيل و حقوق -(ب
 :باجملاالت التالية عفاءهذا اإل تعلقي :نقل الملكية قوقحعفاء من اإل -(أ-ب

استفادة قتصار إار الرتقية العقارية، مع جزة يف إطيات و أجزاء البنايات ذات االستعمال السكين املناعمليات بيع البن -
احدة، ماعدا يف حالة استعمال حصيلة البيع يف شراء بناية أو جزء بناية ذات استعمال  شخص الواحد على مرة وال

 ؛طار الرتقية العقاريةإو تكون هي األخرى أجنزت يف  ،سكين

 ؛ة املهيأة و الصاحلة و املوجهة خصيصا لبناء مساكنعمليات بيع األراضي الناجتة عن عملية التجزئة العقاري -

عمليات بيع البنايات ذات االستعمال السكين اليت تنازلت عنها الدولة و اهليئات العمومية للسكن حسب إجراءات  -
 ؛و السكن الريفي ،السكن االجتماعي التسايمهي ،السكن االجتماعي االجياري ،البيع باالجيار

    مالك العقارية ذات االستعمال السكين من قبل البنوك و املؤسسات املالية املقتناة من قبلهاعمليات التنازل عن األ -
2؛اليت كانت حمل ضمان لعمليات متويل شراء سكنات لفائدة اخلواصو 

 

  الفروع األيول و اليت تتم بنيجمانا على عمليات نقل امللكية  %5بدال من املعدل العام املقدر بـ %1تطبيق نسبة  -
       لتزام الورثة مبوايلةإيضا يف حالة اإلرث أليول عقارية ملؤسسة عند إجراء و يطبق هذا اإل، األزواجو 

 ؛3اهلبات بني األحياء من األيول و الفروع و األزواجو ، استغالهلا
 :يشمل هذا االعفاء:عفاء من رسم االشهار العقارياإل -(ب-ب

من طرف املرقني  املنجزةالربامج السكنية املستفيدة من الدعم املايل للدولة  عمليات اقتناء االراضي املخصصة إلجناز -
 ؛العموميني أو اخلواص

من طرف املرقني  الربامج السكنية املستفيدة من الدعم املايل للخزينة العمومية ضمنعمليات بيع السكنات اجلديدة املنجزة  -
 ؛السكن الريفي و ،طار البيع باإلجيارإالسكن يف ماعي التسايمهي، السيما السكن االجت ،العقاريني العموميني أو اخلواص

4.بالنسبة لشهادات نقل امللكية عن طريق الوفاة %3دج عوضا عن نسبة  30111ثابت قدره  رسمتطبيق  -
 

 :اليةمن احلوافز التهذه القطاعات تستفيد  :و قطاع المناجم الجوية ورشات المالحة البحرية والحوافز الممنوحة ل.ثانيا
سترياد ا عملياتعلى القيمة املضافة  عفاء من ضريبةاإل مشلت :الحوافز الممنوحة لورشات المالحة البحرية و الجوية -1

القيمة املضافة على  بضريبةق املعدل املخفض اخلاص تطبي، و السفن املوجهة لفائدة شركات املالحة البحرية الوطنية
 5.و اكتساب السفن البحرية اجلوية حة البحرية والعمليات املنجزة من طرف ورشات املال

                                                           
1

 .62مرجع سابق، المادة ، 2221قانون المالية لسنة  
2

 .1-121، 8-121، 3- 121، 2-121الجزائر، وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب، قانون التسجيل ، المادة   
3

 .163،162تان نفس المرجع، الماد  
4

 .1-626،  2-3- 626 ، 2-626 نفس المرجع، المادة 
5

 .61، 12، مرجع سابق، المادتان 1122قانون المالية  لسنة  
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 :من احلوافز التاليةالقطاع  يستفيد هذا : قطاع المناجمالحوافز الممنوحة ل -2
تشكيل أريدة بح ملؤسسات االستغالل املنجمي ا سمالجتلت يف  :الحوافز المرتبطة بتشجيع البحث و التطوير -(أ

كعبء   معاملتهاو  ضريبة على القيمة املضافة األعمال السنوي خارج المن رقم  %3مؤونات يف حد أقصى ال يتجاوز 
 يف أجل ثالث سنوات التطوير لتمويل أشغال البحث و على أن ختصص، مجاليةقابل للخصم قبل حتديد النتيجة اإل

1؛جباريا ضمن النتيجةإدراجها إحتت طائلة 
 

ملؤسسات املنجمية من الضرائب و الرسوم اليت تثقل ا عفاءإمشلت  :ستثماريةالحوافز المرتبطة باألصول اال -(ب
القيمة  ضريبةمن  عفاءاإل، و امللكيات املبنية من مباين وعمارات منجزة داخل حدود املساحة املنجمية املمنوحة

      عدات التجهيز اخلاية املكتسبة أو املستوردة من طرف املؤسسات ياحبة السند املنجمي أو حلساهبا ملاملضافة 
كما تعفى التجهيزات املستوردة من قبل   .املخصصة مباشرة ألنشطة التنقيب و االستكشاف و االستغالل املنجمي و

2؛األتاوى اجلمركية هذه املؤسسات من الرسوم و
 

ملؤسسات  السماح متثلت يف :الحوافز المرتبطة بترحيل الخسائر واإلعفاء من الضريبة على النشاط المهني -(ج
 .اخلسائر على مدى السنوات املالية العشر الالحقة للسنة املالية اليت سجلت عجزا حيلنجمي برت االستغالل امل

على النشاط  ضريبةال املؤسسات املنجمية العاملة يف أنشطة التنقيب واالستكشاف واالستغالل املنجمي من عفاء إو     
جلماعات االقليمية وكل شخص معنوي خاضع املهين  وكل ضريبة ختص نتائج االستغالل املعدة لصاحل الدولة وا

%11  ـاملقدرة نسبتها ب للقانون العام ما عدا الضريبة على األرباح املنجمية و
3.   

 .3221من جمال تطبيق أحكام القانون املتعلق برتقية االستثمار لسنة  مستثناةن االستثمارات املنجمية نلإلشارة ف
دونا عن املؤسسات  منها تستفيد املؤسسات املنتجة :صغيرة والمتوسطة المنتجةمؤسسات الخاصة بالـال الحوافز .رابعا

 :التالية املناطقعلى أن يكون نشاطها متواجدا يف  احلوافزالكبرية من بعض 
املؤسسات الصغرية و املتوسطة تستفيد : المؤسسات الناشطة في الواليات المستفيدة من صندوق تنمية الجنوب -1

سنوات مع (15)ملدة  على أرباح الشركاتمن مبل  الضريبة  %81فيض قدره من ختاجدة هبذه املناطق نتاجية املتو اإل
 ؛عفاءاإلهذا من العاملة يف جمال احملروقات املؤسسات  إستثناء

تستفيد  :من الصندوق الخاص بالتنمية االقتصادية للهضاب العليا المستفيدة المؤسسات الناشطة في الواليات -2
من مبل  الضريبة على أرباح  %35ختفيض قدره نتاجية املتواجدة هبذه املناطق من الصغرية و املتوسطة اإل املؤسسات

 .عفاءاإلهذا من  املؤسسات العاملة يف جمال احملروقات مع إستثناء سنوات(15)الشركات ملدة 
 
 
 

                                                           
 (.1112لسنة62ج ر . )232و المتضمن قانون المناجم، المادة   1112يوليو  16الموافق ل  2211ربيع الثاني  22المؤرخ في  21-12القانون رقم  1
2

 .281،286 تان نفس المرجع، الماد 
3

 .236 ،282، 281نفس المرجع، المواد  
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 : مشلت ما يلي القطاع الصاحل هذ ريبية جمموعة من احلوافز الض 8135قانون املالية لسنة  أقر: القطاع الصناعي.خامسا
سنوات من الضريبة على أرباح الشركات، الضريبة على  (15)اإلعفاء ملدة مخسمتثلت احلوافز يف : الضرائب المباشرة -1

 .1حمددةالدخل اإلمجايل، و الضريبة على النشاط املهين لالستثمارات املنجزة ضمن النشاطات التابعة لفروع يناعية 
 .2د اجمللس الوطين لالستثمار األنشطة املرتبطة هبذه القطاعاتو حيد

عند  إعفاء االستثمارات اليت تنجزها املؤسسات الصناعية يف جمال البحث و التطوير مشلت احلوافز: الضريبة غير المباشرة -2
ق احمللية أو املستوردة من احلقوق فيما يتعلق بتجهيزات البحث و التطوير املقتناة من السو  صلحة البحث و التطويرمل ئهاإنشا

   .3ستفادة من الشراء باإلعفاء من الضريبة على القيمة املضافةو اإل ،اجلمركية أو من أي رسم يعادله و من كل إخضاع ضرييب
إن ما ميكن تسجيله من خالل استعراض احلوافز الضريبية املمنوحة لكل قطاع اقتصادي هو التشابه الكبري يف احلوافز   

يفة التعميم، ما يقلل من دورها التوجيهي لالستثمارات بني القطاعات  ااملمنوحة للقطاعات إىل درجة تضفي عليه
نادرا ما ُحظيت املؤسسات الصغرية و املتوسطة حبوافز ضريبية دونا عن  كما أنهاملختلفة تبعا أليمهيتها و أولويتها،  

 .املؤسسات الكبرية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
الهيدروليكية، الصناعة الكهربائية و الكهرومنزلية، الكيمياء الصناعية، المكانيك و قطع السيارات، الصيدالنية، صناعة صناعة الحديد و التعدين، اللدائن  -:تضم هذه الفروع 1

 .صناعة األثاثالطائرات و بناء السفن و إصالحها، التكنولوجيا المتقدمة، الصناعة الغذائية، النسيج و األلبسة و الجلود و المواد المشتقة، الخشب و 
2

 .82، مرجع سابق، المادة 1122ن المالية لسنة قانو 
3

 .83نفس المرجع، المادة  
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 .االقتصادية القطاعات شتركة بينالمالضريبية  حوافزلا: ي المطلب الثان
إذا ما أستوفت شروط  املؤسسات االقتصاديةمن احلوافز الضريبية لصاحل  جمموعة أقر التشريع الضرييب اجلزائري    

هلا  رتبط بعضها بطبيعة الضريبة اليت ختضعابغض النظر عن القطاع االقتصادي الذي تنشط فيه،  االستفادة منها
و ذلك ما سنتطرق له من خالل  .املؤسسة، تصدير منتجاهتا، إنفاقها يف جمال البحث العلمي، و غريها من االعتبارات

 :العناير التالية
 ؛الحوافز المرتبطة بطبيعة الضريبة: الفرع األول   -

  ؛الحوافز المرتبطة بعمليات التصدير: الفرع الثاني   -

 طة بالبحث العلمي وتكنولوجيا االعالم و االتصال؛الحوافز المرتب: الفرع الثالث   -

 الحوافز المرتبطة بتجمعات الشركات؛: الفرع الرابع   -

 .الحوافز األخرى المشتركة بين القطاعات االقتصادية: الفرع الخامس   -
 .المرتبطة بطبيعة الضريبة حوافزال: الفرع األول

تلك احلوافز املتعلقة بالضرائب اخلاية  بة اليت ختضع هلا املؤسسة يفالضريبية املرتبطة بطبيعة الضريوافز احلتتمثل     
 :بالنشاط االقتصادي الذي تزاوله أو باحلوافز املتعلقة بضرائب الثروة و األمالك 

 :نوجز هذه احلوافز تبعا لطبيعة الضريبة يف اآليت :الضرائب المباشرة المرتبطة بالنشاط االقتصادي. أوال
  :احلوافز املمنوحة للمؤسسات يف إطار هذه الضريبة يف لتجت :جماليلدخل اإللضريبة على اا -1

الصايف اإلمجايل احلد  اال يتجاوز دخله اليت ملؤسساتا كلالضريبة   حيث تعفى من :الحد األدنى لإلخضاع الضريبي -(أ
 ؛هذه الضريبةنصوص عليه يف اجلدول التصاعدي حلساب امل الضرييباألدىن لإلخضاع 

 قبل %51ختفيض بنسبة من طرف املؤسسات من األرباح املعاد استثمارها  إذ تستفيد: األرباح المعاد استثمارها -(ب
 :توفر ما يلي الضريبة شريطةهذه  وعاءيف  اإدراجه

      اليت حتققت فيهاسنة املالية الخالل ( العقارات املنقوالت و)عادة استثمار األرباح يف االستثمارات االهتالكية إ -
     االستثمار  بنعادةلتزام إكتتاب إ االمتيازيف احلالة األخرية جيب على املستفيدين من هذا  و ،أو خالل السنة املوالية

من هذه  ستثناء السيارات السياحية اليت ال تشكل األداة الرئيسية للنشاطمع إ ،تصرحياهتم السنويةب و إرفاقه
 ؛االستفادة

ستفادة من السنوي األرباح اليت ميكنها اإل تصرحيهابصورة مميزة يف  املؤسسةني تب جيب أن و مسك حماسبة منتظمة، -
 ؛طبيعتها وتاريخ دخوهلا يف األيول وسعر تكلفتها حتديدمع  قائمة االستثمارات احملققةب رفاق ذلكإ، و التخفيض

تبع تمل  ومن إكتساهبا ات سنو  (15) قبل أنقضاء أجل طهاف نشايوقتأو  املؤسسة عن االستثمارات يف حالة تنازل -
الضريبة  مبلغا يساوي الفرق بني الضريبة املفروض دفعها و لعائد العملية، تصبح مطالبة بدفعباستثمار فوري ذلك 

كما   .% 5زيادة  ضافية املفروضة على هذا النحوإلتطبق على احلقوق او  ،املسددة يف سنة االستفادة من التخفيض
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املتعلق بضرورة إعادة استثمار األرباح يف سنة وط يف حالة عدم احرتام االلتزام س الشر تؤسس ضريبة تكميلية ضمن نف
 1.% 25قدرها زيادة تطبيق مع حتققها أو يف السنة املوالية على األكثر 

اليت  مداخيل املتأتية من توزيع األرباحليف اإلعفاء من الضريبة بالنسبة لاحلوافز  ثلتمت :لضريبة على أرباح الشركاتا -2
ال يستفيد من هذا اإلعفاء إال  و ،معنويونعندما يكون الشركاء أشخاص  على أرباح الشركاتضريبة لمت إخضاعها ل

 .املداخيل املصرح هبا قانونا

 :ما يلي احلوافز املرتبطة هبذه الضريبة إعفاء مشلت :على النشاط المهني لضريبةا -3

 لخدمية؛لدج  011.111و  دج بالنسبة لألنشطة التجارية051.111 اأعماهل رقمتجاوز يال  اليت املؤسسات -(أ
 .من التعويض املستفيدةعمليات البيع اخلاص باملواد ذات االستهالك الواسع املدعمة من قبل ميزانية الدولة أو  -(ب

 :هبذه الضرائب يف اآليت تعلقةجتلت احلوافز امل: الضرائب المباشرة المرتبطة باألمالك .ثانيا
  : خبصوص هايف اإلعفاء من جمال الضريبة على األمالكثلت احلوافز يف مت:ضريبة على األمالكال -1

 ؛املستعملة يف هذه األنشطة  األمالك املهنية الضرورية لتأدية األنشطة الصناعية و التجارية و احلرفية و احلرة -(أ

و أسهم الشركات اليت يكون نشاطها احلصص و األسهم يف الشركات، غري أنه ال تعد أمالك مهنية حصص  -(ب
 ؛و بالتايل هي خاضعة للضريبة ،اخلاية هبااألساسي تسيري األمالك املنقولة أو العقارية 

        قيمة رمسلة الريوع العمرية اليت تشكلت يف إطار نشاط مهين لدى هيئات تأسيسية مقابل دفع عالوات  -(ج
و اليت ٌيشرتط يف بدء االنتفاع هبا إهناء  ،سنة على األقل (35)عشر دورية، و املقسطة بصفة منتظمة ملدة مخسة 

 ؛النشاط املهين الذي مت بسببه دفع العالوة

 .تدخل ضمن أمالك األشخاص املستفيدين الريوع و التعويضات احملصلة تعويضا لألضرار املادية، ال -(د
 :التالية عفاءات من هذه الضريبة العنايرتشمل اإل: ةلضريبة العقاريا -2
 :عفاءات باألمالك التاليةإلاحيث تتعلق  :الحوافز المرتبطة بالمنفعة العمومية -(أ
     ق ذي منفعة عامة و ال تدر املخصصة ملرف للدولة و الواليات و البلدياتاألمالك املبنية و غري املبنية التابعة  -

البحث  ،ري اليت متارس نشاطا يف امليدان التعليميداالتابعة للمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلتلك كذا و ، دخال
 هذا من التجاريةو  الصناعيةمن مث تستبعد األمالك  و ،احلماية الصحية و االجتماعية و الثقافية و الرياضية ،العلمي

 عفاء؛اإل

 ؛و غري مبنيةأ املتكونة من ملكيات مبنية  أمالك الوقف العمومية، و البنايات املخصصة للقيام بالشعائر الدينية -

 .األراضي اليت تشغلها السكك احلديدية -

 :ص اإلعفاء من هذه الضريبة األمالك التاليةخي :و اإلقتصادية الحوافز ذات الطبيعة اإلجتماعية -(ب

 ؛بطل ختصيصهااليت أُ تلك كذا  و ،املعرضة لألهنيارو لعقارات و أجزاء العقارات املصرح بعدم يحيتها ا -

                                                           
1

 .2، مرجع سابق، المادة 1122قانون المالية  
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    السكن الرئيسي ملالكيها عند عدم جتاوز املبل  السنوي للضريبة يت تشكل امللكية الوحيدة و نية الامللكيات املب -
       أن ال يتجاوز الدخل الشهري للخاضعني للضريبة املعنيني ضعفي األجر األدىن الوطين  علىدج  211

 ؛دج 311هوالء مطالبون بدفع مسايمهة سنوية قدرها يبقى و لكن  ،املضمون

 ؛من السنة املوالية لسنة اجنازها أو شغلهامن أول جانفي  اعتباراها ملدة سبع  سنوات ؤ ات اجلديدة أو املعاد بناالبناي -

 .منشآت املستثمرات الفالحية السيما احلظائر و املرابط و املطامر -

 . لتصديرعمليات اب المرتبطة الحوافز: الفرع الثاني 
 بغض املصدرة ملنتجاهتامت منح جمموعة من احلوافز الضريبية  لصاحل املؤسسات  سعيا لرتقية الصادرات خارج احملروقات   

 :و قد مست هذه احلوافز الضرائب و الرسوم التالية ،النظر عن القطاع الذي تنشط فيه
  :ما يليهذه الضريبة  خبصوصاحلوافز  مشلت :الضريبة على القيمة المضافة. والا
1؛للصادرات ة املضافةعلى القيمضريبة عفاء من الاإل -1

 

أو  ،بضائع املستوردة من طرف املؤسسة إلعادة تصديرها على حاهلاللستفادة من نظام الشراء باإلعفاء بالنسبة اإل -2
2.باشرة بعملية التصديرامل ذات الصلةاخلدمات ل ك إلدخاهلا يف انتاج السلع املعدة للتصدير وتركيبها و توضيبها، و

 

 :عفاءات التاليةاإل تتمثل احلوافز من خالل هذه الضرائب يف: شرةالضرائب المبا. ثانيا
لعمليات املدرة للعملة الصعبة سيما عمليات البيع ا حيث تعفى من هذه الضريبة :الضريبة على أرباح الشركات -1

 أن هذه  ، غريحسب حصة رقم األعمال احملقق بالعملة الصعبةو يكون اإلعفاء  ،وتأدية اخلدمات املوجهة للتصدير
مع  .يرادات لدى بنك متوطن باجلزائروثيقة تثبت دفع اإل الضريبيةللمصاحل  املؤسسةعلى تقدمي تتوقف االستفادة 

 3؛عفاءمن هذا اإل البنوك اجلوي وإعادة التأمني و البحري و النقل الربي و استبعاد
املبال  احملققة بالعملة الصعبة من فاء عإتتجلى احلوافز بشأن هذه الضريبة يف : الضريبة على النشاط المهني -2

 .ضريبة على النشاط املهينالمن  األسفار اإلطعام املصنف و احلموية و الفندقية و النشاطات السياحية و
املؤسسات االقتصادية املصدرة من هذه احلوافز  بغض النظر عن حجمها أو طبيعة منتجاهتا أو القطاع  تستفيد كل و  

  .شط فيهاالقتصادي الذي تن
 
 
 
 
 
 

                                                           
1

 .26قانون الرسم على حجم المعامالت، مرجع سابق، المادة  
2

 .1-21نفس المرجع، المادة  
3

 .2،  مرجع سابق، المادة 1112قانون المالية  
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 .عالم و االتصالوتكنولوجيا اإل العلمي البحثب المرتبطةالضريبية  الحوافز :الفرع الثالث
املالية  و الضريبيةمن احلوافز  حزمة النهوض بقطاع البحث العلمي التيف إطار حماو  أقر التشريع الضرييب اجلزائري    

نظرا  يف متويل البحث العلمي املشاركةحنو  همااخلاص وتوجيه العام وبشقيه قصد التأثري على القطاع االقتصادي 
 1.للمكاسب اليت حيققها لالقتصاد الوطين و املؤسسات االقتصادية معا

 : تتمثل هذه احلوافز فيما يلي: البحث العلميلتشجيع الضريبية الممنوحة  الحوافز.أوال
 :ختفيض هذه النفقات ضمن الشروط التالية تمي :لضريبيقابلية نفقات البحث العلمي للتخفيض عند تحديد الوعاء ا -1
من مبل  الربح  % 01التطوير يف حدود  خبصم النفقات املصروفة يف إطار البحث و االقتصادية السماح للمؤسسات -(أ

املرخص خبصمه يف إطار هذا  شريطة إعادة استثمار املبل  ،دج 011.111.111بة دون جتاوز سقف اخلاضع للضري
حتدد  و. اهليئة الوطنية املكلفة برقابة البحث العلمي و لضريبيةو التصريح باملبال  املعاد استثمارها لإلدارة ا البحث

 املكلفالوزير  الوزير املكلف بالبحث العلمي و التطوير بقرار مشرتك بني الوزير املكلف باملالية و أنشطة البحث و
 2.الذي تنتمي اليه املؤسسة االقتصادية بالقطاع

خصم مبل  نفقات التسيري املرتتبة على عمليات البحث العلمي أو التقين من أرباح السنة اليت مت فيها إنفاق هذه  -(ب
 .حتديد الضريبة قبلذلك  و ،املصاريف

  :هذه احلوافز مايلي تضمنت: الحوافز المرتبطة بالملكيات و الهبات لصالح مؤسسات البحث العلمي -2
البحث  اليت متارس نشاطا يف ميدان التعليم و ت الطابع اإلدارياملبنية التابعة للمؤسسات العمومية ذا إعفاء امللكيات -(أ

 3.ةالعقاري لضريبة العلمي من ا
املقدمة لصاحل مؤسسات البحث العلمي  دج 0.111.111اليت ال تزيد قيمتها عن الرتكات  إعفاء الويايا و -(ب

اهليئة الوطنية املكلفة بالرقابة على البحث  و الضريبيةجيب التصريح بذلك لإلدارة  و ،من الضرائب املعتمدة املقيمة و
 4.العلمي

لتجهيزات با املتعلقةالرسوم  من الضرائب و اإلعفاء مشلت :الحوافز المرتبطة بالتجهيزات الموجهة للبحث العلمي -3
    راكز املخصصة مل و التطوير التكنولوجي العلمي واملوجهة لنشاطات البحث  ،السوق احمللية أو املستوردة من اةاملقتن
   5.التنظيمات املعمول هبا املعتمدة طبقا للقوانني و ؤسسات و هيئات البحث املؤهلة ومو 

احلوافز حزمة من  أقرت التشريعات الضريبية : الضريبية الممنوحة لمجال تكنولوجيا المعلومات واالتصال الحوافز.ثانيا
 :يمههااالتصال أ قطاع تكنولوجيا املعلومات واالستثمار يف ترقية  الضريبة من أجل

 :التاليةاحلوافز  تستفيد هذه العمليات من :الحوافز المرتبطة بشراء أجهزة الحواسيب و النشر اإللكتروني -1

                                                           
1

كلية الملك و آفاق الدعم الحكومي للبحث العلمي في الجزائر، في المؤتمر الدولي حول دور القطاع الخاص في تمويل البحث العلمي،  ، واقعزواق الحواس 

 .0222،ثانيالتشرين  00 -12، (.دناألر) عمان ،اتحاد الجامعات العربية بالتعاون معجامعة األميرة سمية للتكنولوجيا  ،طالل لألعمال
 .282المادة مرجع سابق،  ،و الرسوم المماثلة ئب المباشرةقانون الضرا 2
 .121 ،281تان الماد ،نفس المرجع 3
 .مكرر 612المادة مرجع سابق، قانون التسجيل، ، 4
 .81المادة مرجع سابق،  ،1112 لسنة قانون المالية التكميلي 5
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األجزاء املوجهة  و الوحدات على عمليات استرياد اجملمعات و( %0)على القيمة املضافة  ضريبةتطبيق املعدل املخفض لل -(أ
 1؛لتجميع أجهزة احلواسيب وذات الوحدات التعريفية احملددة من طرف القانون

على القيمة  ضريبةاألعمال على احلامل الرقمي من ال النشر الوطين للمؤلفات و اإلنتاج و إعفاء عمليات اإلبداع و -(ب
 2؛املضافة

على القيمة املضافة بداية  لضريبةمن ا اإلعفاء حيث مت إقرار :تستخدام شبكة االنترنيإالحوافز المرتبطة بتشجيع  -2
 :بالنسبة ملا يلي  2121ديسمرب  50غاية  إىلحيز التنفيذ  2101من دخول قانون املالية التكميلي 

 ؛األتاوى املتصلة خبدمات اإلقبال على االنرتنت املصاريف و -(أ
 ؛dzلى مستوى مراكز املعلومات املتواجدة يف اجلزائر وبنقطة املصاريف املتصلة باإليواء يف أجهزة الواب ع -(ب
 ؛املصاريف املتصلة بتصميم مواقع الواب وتطويرها -(ج
 3.املساعدة اليت ختص أنشطة استعمال وإيواء مواقع الواب يف اجلزائر املصاريف املتصلة بالصيانة و -(د

 .الشركات اتبتجمع المرتبطة الحوافز: رابعالفرع ال
املؤسسات االقتصادية على تكوين جتمعات  تشجيعالضرييب اجلزائري مجلة من احلوافز الضريبية هبدف  قر التشريعأ    

 .إقتصادية ترفع من قدرهتا على املنافسة
 :خاية ضريبيةمبعاملة  لشروط معينة و حيظى جتمع الشركات خيضع تكوين: و شروط تكوينه تعريف تجمع الشركات. أوال
كل كيان اقتصادي مكون من "حبسب التشريع الضرييب اجلزائري جتمع الشركات يعين :الشركات تعريف تجمع -1

مؤسستني أو أكثر ذات أسهم مستقلة قانونيا، تدعى الواحدة منها األم، حتكم األخرى املسماة األعضاء حتت 
 4."أو أكثر من رأس املال االجتماعي% 11تبعيتها بامتالكها املباشر لـ

 :5التاليةتتعلق بالعوامل   شروطلتستفيد من هذا النظام املؤسسات املستوفية : ين تجمع الشركاتشروط تكو  -2
بــاقي شــركات اســتبعاد  و مــن مث ، بتكــوين هــذه التجمعــاتشــركات األســهم يســمح فقــط ل :الطبيعــة القاننونيــة للشــركة -(أ

 ؛و شركات األشخاصاألموال األخرى 
 -ولــيس بواســطة وســيط لشــركات أخــرى -املــال االجتمــاعي مملــوك بشــكل مباشــرأن يكــون رأس :ملكيــة رأا المــال -(ب

مــتالك رأس مــال االجتمــاعي للشــركة األم بشــكل مباشــر إال ميكــن ، و مــن طــرف الشــركة األمعلــى األقــل  %11بنســبة 
أس ال ميكـن للشـركات األعضـاء متلـك ر ، كمـا أو أكثـر مـن طـرف شـركة ثالثـة مؤهلـة علـى شـكل شـركة أم % 11بنسبة 

 ؛مال الشركة األم بطريقة مباشرة أو غري مباشرة كليا أو جزئيا

                                                           
 .22المادة  ،مرجع سابق ،1112 لسنة قانون المالية التكميلي 1
 . 2المادة مرجع سابق،  الرسوم على حجم المعامالت، قانون 2
 .61المادة مرجع سابق، ،1121لسنة قانون المالية التكميلي  3
4

 .مكرر 261قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، مرجع سابق، المادة  

 :لمعرفة النظام الجبائي لتجمع الشركات في فرنسا راجع -  

-- Patric Morgenstern, Initiation à L’intégration fiscale, 2
eme

 ed, Groupe RF, Paris, 2006. 

 .212، ص 1113أحمد مقدمي، النظام المحاسبي و الجبائي لمجمع الشركات، مذكرة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم االقتصادية، جامعة الجزائر،  - 
5

 .62ليل التطبيقي للمكلف بالضريبة، مرجع سابق، ص الجزائر، وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب،الد  
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ال بتحويــل أو تســويق احملروقــات  جيــب أن ال يتعلــق النشــاط الرئيســي للمؤسســة مبيــدان النقــل، و :طبيعــة نشــاط المؤسســة -(ج
 ال ميكـن للشـركات بالتـايل و ،أن تكون عالقات املؤسسـات منصـوص عليهـا حصـرا مـن طـرف القـانون التجـاري ، وومشتقاهتا
ألهنـا منظمـة بـاألمر  ،للشركات االشركات العمومية االقتصادية اليت متلك الشركات القابضة رأمساهلا أن تشكل جتمع القابضة و

 ؛املتعلق بتسيري رؤوس األموال التجارية التابعة للدولة 0115. 11. 25املؤرخ يف  25-15 رقم
  .خالل السنتني األخريتني إال للمؤسسات اليت حققت ربح ام إىل التجمعنضماإل ال ميكن:مستوى أداء المؤسسة -(د

بغـض النظـر عـن القطـاع االقتصـادي الـذي  مؤسسات التجمعستفيد ت :لتجمع الشركات ةالحوافز الضريبية الممنوح. ثالثا
 :1التالية احلوافزمن  نتمي اليهت
 :ضريبة يفلاهذه خبصوص وافز احلتمثل ت: لضريبة على أرباح الشركاتا -1

 2؛من هذه الضريبة شركات نتيجة مشاركتها يف رأمسال الشركات األخرى من نفس التجمعلل العائدةاألرباح  عفاءإ -(أ
يف رأمسال شركات  %11حصص الشركات اليت تسمح باملشاركة بنسبة  وخضاع األرباح الناجتة عن األسهم إ -(ب

 ؛يلغى هذا األخريقبل أن هلذه الضريبة اجملموعة للمعدل املخفض 
ىل إطار مبادالت الذمم املالية بني الشركات اليت تنتمي إعفاء فوائض القيمة املهنية الناجتة عن عمليات التنازل احملققة يف إ -(ج

 3؛نفس التجمع من الضريبة
ميكن ألي شركة ويلت  التكاليف احملددة قانونيا اليت ميكن تقييمها، غري أنه ال بتخفيض السماح لكل شركة من اجملموعة -(د

 .الستفادة من التحديدات املسموحة للشركات األخرى من نفس التجمعا احلد األقصى من التخفيضات املسموح هبا
رقام األعمال احملققة من أ % 51ختفيض قدره  االستفادة من يف  حوافز هذه الضريبة تتمثل: على النشاط المهنيضريبة لا -2

4.هلذه الضريبةل خضوعها قب بني أعضاء شركات التجمع
 

  :تستفيد املؤسسات خبصوص هذه الضريبة من احلوافز التالية: التسجيل حقوق -3

القيام  مع ضرورة عفاء العقود املتعلقة بالتحويالت اخلاية بامللكيات اليت تتم بني شركات التجمع من حقوق التسجيل إ -(أ
5؛بنجراءات التسجيل

 

 . التسجيل حقوقلتجمع الشركات من  لضرييباملستفيدة من النظام ا عفاء عقود حتويل الشركاتإ -(ب

استبعاد يعين قتصار احلق يف تكوين هذه التجمعات على شركات املسايمهة فقط اليت هي منوذج الشركات الكبرية، اغري أن 
 : إيضا يعينو املؤسسات الصغرية و املتوسطة 

 من مزايا الرفع من قدرهتا التنافسية؛ ، و التجمعاتذه تبطة هباملر الضريبية ستفادة من احلوافز حرماهنا من اإل -

 يعترب مبثابة حتيز ضرييب لصاحل املؤسسات الكبرية و ميس مببدأ العدالة الضريبية؛  -

 .املربر االقتصادي دو يفتق ،و املتوسطةإقتصادية هادفة لتنمية االستثمارات الصغرية سياسة  نسجم معيال  -

 

                                                           
1

 .21ص .،الدليل التطبيقي للمكلف بالضريبة، مرجع سابق  
2

 (. 2228من قانون المالية لسنة  26المتممة بموجب المادة ) 261قانون الضرائب المباشرة، مرجع سابق، المادة  
3

 (.2228قانون المالية لسنة من  22المتممة بموجب المادة ) 286، المادة نفس المرجع 
4

 .مكرر 261، المادة نفس المرجع 
5

 (.2223لسنة  12ج ر ) 63، المادة 2228 المتضمن قانون المالية لسنة  2223ديسمبر  61المؤرخ في  23/62الجزائر، وزارة المالية، األمر  
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 .االقتصادية بين القطاعات مشتركةال خرىاأل زحوافال: خامسالفرع ال
هناك مجلة من احلوافز الضريبية األخرى ميكن للمؤسسات االستفادة منها حبسب طبيعة الضرائب اليت ختضع هلا فقط دون أي    
 :، و تريتط هذه احلوافز بالعناير التاليةعتبار للنشاط الذي متارسهإ

هبدف ترغيب املؤسسات االقتصاديات بقطاعاهتا املختلفة على  هاقرار إمت : البورصةباإلنخراط في  المرتبطة حوافزال.أوال
  :آليتا يفحبسب كل ضريبة  احلوافزاالخنراط يف بورية اجلزائر ألجل تطويرها، و متثلت هذه 

فيما يتعلق ت سنوا( 15) ةمن الضريبة ملد عفاءإ تستفيد املؤسسات اخلاضعة هلا من إذ :جماليلضريبة على الدخل اإلا -1
سندات اخلزينة املسعرة  األوراق املماثلة هلا و السندات و فوائض القيمة الناجتة عن عمليات التنازل عن األسهم و وايل وحب

 ؛يف البورية
خبصوص  سنوات (15) ملدة عفاء من الضريبة تستفيد املؤسسات اخلاضعة هلا من إحيث  :على أرباح الشركات الضريبة -2

 .األوراق املماثلة هلا املسعرة يف البورية ائض القيمة الناجتة عن عمليات التنازل عن األسهم وحوايل أو فو 
نقصا يف هذا  اليت تعرف هبدف توجيه االستثمارات حنو بعض املناطق: األنشطةممارسة بمناطق  المرتبطة الحوافز .ثانيا

مل املؤسسات االقتصادية بقطاعاهتا املختلفة على توجيه الضريبة حل احلوافزبعض  ي، أقر التشريع الضرييب اجلزائر اجملال
 :، و قد مشلت هذه احلوافز الضرائب التاليةاستثماراهتا حنوها

 من اليت حتققها من أرقام األعمال  %51 قدره اختفيضاملؤسسات اخلاضعة هلا  إذ متنح : لضريبة الجزافية الوحيدةا -1
 ؛ومتنراست أدرار، تندوف، ت اليزي،اليا املمارسة يف واالقتصادية  تهاأنشط

موطن  الديه و .متنراست أدرار، تندوف، ،اليات اليزي يف و اليت تنشط املؤسسات حتظى :لضريبة على الدخل االجماليا -2
يكون  و، من مبل  الضريبة على الدخل اإلمجايل %51 ا بصفة دائمة من ختفيض قدرههب تقيم جبائي  يف هذه الواليات و

يف قطاع  الناشطة املؤسسات قصاءمع إ ،2105 آخر جتديد هلذ االعفاء سنةمت و سنوات ( 15)بصفة انتقالية ملدة  اإلعفاء
  .الغازية وتوزيعها نشاطات توزيع املنتجات البرتولية و داعام من هذا اإلعفاء احملروقات

 :يفجتلت حوافز املؤسسات اخلاضعة هلذه الضريبة : لضريبة على أرباح الشركاتا -3

           لشركات اليت تنشط وتقيم بصفة دائمة يف واليات ل بالنسبةمبل  الضريبة  يقتطع من :%03 تخفيض قدره -(أ
الشركات العاملة  استبعادمع  2105،1 جتديد هذ االعفاء سنة متو   .سنوات(15) ملدة ،أدرار و متنراست، تندوف، اليزي،

 ؛الغازية وتوزيعها نشاطات توزيع املنتجات البرتولية و عدا من هذا التخفيض يف قطاع احملروقات
    املنتجة املتوسطة  لمؤسسات الصغرية ول بالنسبة على أرباح الشركاتمن مبل  الضريبة خيصم  :%23 تخفيض قدره -(ب

املؤسسات  ء، مع استثناسنوات(15) املستفيدة من الصندوق اخلاص بتنمية اجلنوب ملدة املتواجدة يف واليات اجلنوب وو 
 ؛ستفادةمن هذه اإل البرتولية

   املتوسطة املتواجدة  ؤسسات الصغرية وبالنسبة للم على أرباح الشركاتمن مبل  الضريبة خيفض  :%10 تخفيض قدره -(ج
 واتسن(15)ملدة  املستفيدة من الصندوق اخلاص بالتنمية االقتصادية للهضاب العليا اليات اهلضاب العليا و املنتجة يف و و

 .ستفادةمن هذه اإل املؤسسات العاملة يف جمال احملروقات مع استثناء
                                                           

1
 .23المادة  مرجع سابق، ،1122قانون المالية لسنة  
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االهتالك ثالثة أنظمة اهتالك هي  االقتصادية اجلزائري للمؤسسة لضرييبالنظام اليوفر : االهتالكاتالحوافز المرتبطة ب .ثالثا
 :االهتالك املتصاعد ، واالهتالك املتناقص ،(اخلطي)الثابت 

فيــه قيمــة االســتثمار علــى ســنوات عمـــره  تــوزعهــو النظــام العــام لإلهــتالك يف اجلزائــر، و  :الخطــي المــالي ك نظــام االهــتال -1
حيــث  ،بالتــايل هــو نظــام يالئــم املؤسســات الــيت يتميــز نشــاطها باالســتقرار و ،ينــتج عــن ذلــك أقســاط ســنوية ثابتــةف ،اإلنتــاجي

 ؛ك مسايمهة ثابتة لالهتالكات يف التمويل الذايتمتساوية، ويرتتب على ذل يضمن هلا تدفقات مالية ثابتة و
حيسـب  و ،بـوترية أسـرع مـن النظـام اخلطـي اتاسرتجاع قيمـة االسـتثمار بهذا النظام يسمح  : التنازلي المالي نظام االهتالك -2

 باشـرة يف اإلنتــاجم التجهيـزات الـيت تسـاهمعلـى و يطبـق يف اجلزائـر 1،سـنويا علـى القيمـة املتبقيـة لأليـل الواجـب إهتالكـه ماليـا
يتوقـف  و.قطـاع السـياحيال الناشـطة يفاملؤسسـات ، و احملالت املسـتعملة يف النشـاط املهـين الورشات و عدا املباين السكنية و

 :التاليةالشروط  ئهااستيفا علىملؤسسة يف اختيار هذا النظام ا حق
 ؛نظام احلقيقيالاخلضوع للضريبة حسب  -(أ

تـاريخ  وضـح فيـه طبيعـة وباختيار هذا النظـام، يُ الضريبية للسنة املالية املختتمة بطلب يريح لإلدارة إرفاق التصريح السنوي  -(ب
 ؛ال رجعة فيه بالنسبة للتجهيزات املصرح هباو يكون االختيار هنائي  و ،حيازة أو إنشاء التجهيزات

تكـون مـدة  علـى أن  12/200 ملرسـوم التنفيذي رقـما احملددة مبوجبيطبق هذا النظام على التجهيزات املكتسبة أو املقتناة  -(ج
 .استعماهلا ثالثة سنوات على األقل

          املســــــــايمهة الســـــــــريعة يف جتديـــــــــد ، لســـــــــنوات األوىليف ا اكبـــــــــري   اذاتيــــــــ متـــــــــويالمؤسســــــــة االقتصـــــــــادية للنظـــــــــام حيقــــــــق هـــــــــذا ال      
املؤسسـات حديثـة  يناسـبهـو  الـذ.شـاريع توسـعية أو جديـدةإمكانية توظيـف األربـاح يف ممع اخلضوع لضريبة أقل ، و استثماراهتا

املـوارد الالزمـة ملواجهـة جـزءا مـن يـوفر هلـا  حيـث ميكنهـا مـن اسـرتجاع اجلـزء األكـرب مـن قيمـة اسـتثماراهتا و أكثر من غريهـا، النشأة
 ؛االختالالت اليت قد تتعرض هلا يف بداية نشاطها

حيــث يكــون قســط االهــتالك ضــئيال يف البدايــة مث 2،التنــازيلس نظــام االهــتالك هــو عكــ : المتصــاعدالمــالي نظــام االهــتالك  -3
للمؤسســـة بتحقيـــق متويــل ذايت ضـــعيف يف الســـنوات األوىل مث يرتفــع مبـــرور الوقـــت، لـــذلك يســمح بالتـــايل  و ،يتصــاعد تـــدرجييا

 علــى تقــدمي  اجلزائــري ضــرييبلاالتشــريع  وتتوقــف شــروط تطبيقــه مبقتضــى .إىل التوســع التــدرجيي دفيناســب املؤسســات الــيت هتــ
  .هبذا الشأن دارة الضريبيةلإل طلبااملؤسسة 

اليت من شأهنا رفع مسايمهة االهتالك يف التمويل الذايت تلك التعـديالت الـيت  و الضرييب املشرع  هاأقر اليت األخرى  من التدابري     
 مث إىل 3دج 011.111 إىل 12دج سـنة 511.111 لسـيارات السـياحية حيـث ارتفـع مـناقاعدة حساب اهتالك  سقف مست

 . حاليا دج0.111.111
 
 

                                                           
1

يه بضرب معدل االهتالك الخطي بمعامل متغير يحدده النظام الضريبي تبعا لمدة استخدام االستثمار، ولمعرفة المعدالت المطبقة في المعدل يتم الحصول عل  

 .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 282الجزائر راجع المادة 
2
في الجزء الذي يقبل كبسط عدد السنوات المطابقة لمدة االستعمال المنقضية  و  يحسب االهتالك المالي المتصاعد بضرب القاعدة القابلة لإلهتالك المالي  

 .عدد سنوات االهتالك المالي( ن)و تمثل ( 2+ن)كمقام  ن 
3

 . 1112ال يتم األخذ بهذا السقف عند ما تكون السيارة السياحية هي األداة  الرئيسة في النشاط  بموجب أحكام قانون المالية لسنة  
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 :هو يف اجلزائر  االهتالك أنظمة طريقة تطبيق  ما مييز  :ظروف تطبيق أنظمة اإلهتالك في الجزائر -4
ىل إج الــيت حتتــا  االســتثمار و التنميــةهــو مــا ال ميكــن مــن تســريع معــدالت  و :اســتمرار اعتمــاد أســلوب االهــتالك التقليــدي -(أ

نتاجيــة احملققــة توجيــه املؤسســات حنــو القطاعــات اإل جــذب و ألنــه األقــدر علــى ،تطبيــق االهــتالك املعجــل مبفهومــه الصــحيح
 ؛يف بداية حياهتا هايرفع من درجة السيولة لدى و ،نتاجيةميكنها من حتديث و تطوير طاقاهتا اإل فهو .للتنمية

 مــن وعــاء الضــريبة قابليـة ختفــيض أقســاط االهـتالكتتوقــف :لوعــاء الضــريبيمــن اتقييـد قابليــة تخفــيض أقســاط االهــتالك  -(ب
 :باإلضافة اىل الشروط التالية،شارة اليهااليت سبقت اإلالشروط العامة توفر على 

 ؛لالهتالك أن يكون األيل قابال -
 ؛أن يكون األيل مقيد ضمن أيول املؤسسة -
 ؛(التكلفة سعر)يف حدود القيمة األيلية  و 1أن يطبق يف القاعدة -
 2.تطبيق النظام التصاعدي أو التنازيل ضمن شروط مع إمكانية االهتالك حيسب وفق النظام اخلطي -
مبســـك احملاســـبة و اخلضـــوع للضـــريبة و فـــق النظـــام أي  :بنظـــام اإلخضـــاع الحقيقـــي االهـــتالكاالســـتفادة مـــن ارتبـــاط  -(ج

ملتوســطة املنتميــة لألنظمــة اجلزافيــة مــن مزايــاه، و مــن مث حيــول دون اســتفادة غالبيــة املؤسســات الصــغرية و امــا احلقيقــي، 
 .أيحاهبايقلل من أيمهيته كحافز ضرييب للتأثري على قرارات االستثمار لدى 

 :جتلت احلوافز الضريبية هبذا اخلصوص يف :جارييو التمويل اإل ترحيل الخسائرالحوافز المرتبطة ب .رابعا
برتحيل هذا  عجزل تعرضهايف حالة لمؤسسة لسمح التشريع الضرييب اجلزائري ي: الحوافز المرتبطة بترحيل الخسائر -1

ذا كان هذا الربح غري كاف إ املالية املوالية، و السنة من الربح احملقق خاللقابل للتخفيض العجز و معاملته كعبء 
 3.لتغطية العجز، يرحل العجز بالرتتيب إىل غاية السنة املالية الرابعة لسنة تسجيل العجز

قرار إبسبب عقبات التمويل اليت تعرتض املؤسسات االقتصادية يف اجلزائر مت : يجاريالتمويل اإلب الحوافز المرتبطة - 2
آلية التمويل االجياري عرب ملؤسسات ذه اجمموعة من احلوافز الضريبية حلمل اهليئات املالية و البنوك على توفري التمويل الالزم هل

    :و قد مشلت احلوافز خمتلف الضرائب و الرسوم .من جهة أخرى هعلى اعتماداملؤسسات هذه من جهة، و  ترغيب 
إعفاء فوائض القيمة الناجتة عن إعادة  متثلت احلوافز يف :جمالي و الضريبة على أرباح الشركاتالضريبة على الدخل اإل -(أ

من اخلضوع بعنوان نقل امللكية هلذا األخري تأجر ض املسرت التنازل عن عناير األيول من طرف املقرض املؤجر لفائدة املق
 4؛هلاتني الضريبتني

اجلزء املتعلق بتسديد القرض يف إطار  يتجلى احلافز من خالل هذه الضريبة يف استبعاد :على النشاط المهني ضريبةال -(ب
 5.ه الضريبةمن أساس هذ عقد االعتماد اإلجياري املايل

 :مايليهذه الضريبة  خبصوصوافز احل مشلت :ةالضريبة على القيمة المضاف  -(ج

                                                           
1

وتستعمل في نشاط خاضع لهذه الضريبة تتمثل في سعر االكتساب أو سعر  TVAبالنسبة للتجهيزات التي تمنح الحق في خصم  -:دة االهتالك تكون قاع   

 .الشراء خارج الضريبة على القيمة المضافة
2

 .ئب المباشرةمن قانون الضرا 282شروط تطبيق نظام االهتالك المالي  التصاعدي، أو التنازلي حددتها المادة  
3

 .228قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، مرجع سابق، المادة  
4

 .286قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، مرجع سابق، المادة  
5

 .111نفس المرجع، المادة   
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 1؛البنوك و املؤسسات املالية يف إطار عمليات القرض اإلجياري مقتنياتعفاء إ -
بال  بالنسبة مل 2100 ديسمرب 50 غاية و إىل 2111 بداية من يدور قانون املالية التكميلي لسنةهذه الضريبة من  عفاءاإل -

 :2باملعدات و التجهيزات املنتجة يف اجلزائر و الضرورية ملا يأيتو املتعلقة  لقرض اإلجيارياالجيارات املسددة يف إطار عقود ا
 إجناز غرف التربيد و يوامع احلبوب املخصصة للمحافظة على املنتجات الفالحية؛الفالحة، و  -
 ملياه املستعملة بصورة حصرية يف اجملال الفالحي؛ا توفري و  ،لسقيا -
 تحويل احلليب الطازج؛لة املوجهة إجناز امللبنات الصغري  -
 زراعة الزيتون و أنتاج و ختزين زيت الزيتون؛ -
 .جتديد أدوات اإلنتاج و اإلستثمار يف الصناعات التحويلية -

 .و يتم حتديد قائمة هذه التجهيزات بقرار مشرتك بني وزراء املالية، الفالحة، و الصناعة 
عمليات نقل ملكية التجهيزات و العقارات املهنية اليت من حقوق التسجيل ل متثلت احلوافز يف اإلعفاء :التسجيل حقوق -(د

 3.عادة التنازلإلهذا األخري  ختيارستأجر عند إأعاد املقرض املؤجر التنازل عنها لصاحل املقرض امل
ك و املؤسسات املالية يف لعقود املتعلقة بنقتناء العقارات املنجزة من قبل البنو ا تعفى من هذا الرسم :رسم الشهر العقاري -(ه

إطار اإلجيار العقاري أو أي قرض عقاري مشابه موجه لتمويل االستثمارات املنجزة من قبل املتعاملني االقتصاديني لإلستعمال 
 4.التجاري أو الصناعي أو الفالحي أو ملمارسة مهنة حرة
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 .16-2قانون الرسوم على حجم المعامالت، مرجع سابق، المادة    
2

 .12، مرجع سابق، المادة 1112لي لسنة قانون المالية التكمي 
3

 .2-121قانون التسجيل، مرجع سابق، المادة  
4

 2-626نفس المرجع، المادة   



 .الجزائر في لالستثمار في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  الضريبي التحفيز سياسة كفاءة: الخامس الفصل

022 

 

 .ترقية االستثماروانين و هيئات قالممنوحة في إطار  لحوافز الضريبيةا: المبحث الثاني 
قوانني  أقرتحوافز لتشجبع االستثمار مثل ما اسلفنا الذكر، لفة من أقرته قوانني الضرائب املختإضافة إىل ما     

العديد من احلوافز الضريبية اهلادفة حلفز و توجيه االستثمار من خالل  اجلزائر اليت أحدثتها االستثمار و هيئات ترقيته 
سنة  الضرييبقبل االيالح  الصادرةىل احلوافز اليت منحتها القوانني اإ مت التطرققد و  .ات الصغرية و املتوسطةاملؤسس
لفصل ايف بوجه عام قطاع املؤسسات الصغرية و املتوسطة االستثمار يف  سياسات ترقية يف سياق استعراض  3223
قوانني االستثمار الصادرة بعد  اليت أقرهتا وافزاحل إىل املبحث نتعرض يف هذا سوف البحث، لذلك من هذا األول 

 :نيالتالي ين، و ذلك من خالل العنصر رتقية االستثمار و الشغل لهيئات  ما رافقها منو   3223االيالح الضرييب لسنة 
 ؛1991الممنوحة في اطار قوانين االستثمار لسنوات ما بعد االصالح الضريبي لسنة  الحوافز :المطلب األول  -
 .ات الصغيرة و المتوسطةالستثمار ادعم  الممنوحة في إطار هيئات مرافقة و الحوافز: المطلب الثاني   -

 .1991االستثمار لسنوات ما بعد االصالح الضريبي لسنة  نالممنوحة في اطار قوانيحوافز ال :المطلب األول
صادي اجلديد الداعم لالستثمار اخلاص التوجه االقت دعم 0115اليت يدرت بداية من االستثمار حاولت قوانني    

 ةالضريبياحلوافز على  بشكل كبريأعتمدت  و ،الستثمارات الصغرية واملتوسطةلدعم ا يتيح اجملالا قد م ،األجنيب احمللي و
 .االقتصادية و االجتماعية أليمهيةا ذاتاملناطق  توجيه حنو القطاعات وو االستثمار  تحفيز ل

ألجل  املختلفة قوانني االستثمارالضريبية ضمن  احلوافزهبا  تظفالطريقة اليت وٌ  ا املطلب إىليف هذ سوف نتطرقلذلك    
   :نيالتالي ين ، و ذلك من خالل العنصر الستثمارات املؤسسات الصغرية و املتوسطة هتيئة مناخ استثماري مناسب

 ؛1993قانون االستثمار لسنة : الفرع األول   -
                           .2331ستثمار لسنة قانون اال : الفرع الثاني  -

 .1993قانون االستثمار لسنة : الفرع األول  
ظام هتيئة الن حاولت ، و اليت0110من يبية اليت عرفتها اجلزائر بداية يدور هذا القانون مع االيالحات الضر  نتزام     

 مرحلة كوهنا اخلاية نظاما جاذبا وموجها لالستثمارات و جعله ،الدولية احمللية و قتصاديةاال املتغريات مبا يالئمضرييب ال
ما قد يزيد من هذا  و .ن رؤوس األموال الكبريةيكو لتفرص االستثمار  سابقاىل القطاع اخلاص الذي مل تتح له التحول إ
وجه امل 0115لسنة  اليت جاء هبا قانون االستثمار احلوافز لتسهيالت ويف ظل ااملؤسسات الصغرية و املتوسطة جناح فرص 

 1.مكانية استفادة املؤسسات العمومية الوطنية من أحكامهإمع  ،األجنبية أساسا لالستثمارات اخلاية احمللية و
 :التايل القانون يفاملبادئ العامة لالستثمار يف هذا  جتلت :1993 قانونظل لالستثمار في  ةالعام المبادئ.أوال
األجنبية اليت تنجز ضمن األنشطة  على االستثمارات الوطنية اخلاية وهذا القانون بق يط: لالستثمار االطار القانوني -1

ينوب أو ألي شخص معنوي  أو فروعها غري املخصصة يراحة للدولة اخلدمات السلع و بننتاجاالقتصادية اخلاية 
 يف نصافنوع من اإلاملتوسطة االستثمار يف اطار يوفر هلا  الصغرية و ؤسساتقد يسمح للم ما2،قانونا عنها

الستثمار يف  بااستئثار الدولة لكن مع ذلك توايلت إمكانية  .املرتبطة باإلستثمار الضماناتاالستفادة من احلوافز  و 
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تعيني اجلهات املؤهلة أو بشكل مباشر بسواء  ،هلاسرتاتيجية أو متثل أيمهية خاية بالنسبة إ لكوهناكثري من القطاعات 
 ؛تشريعيةالراسيم امل ني ونقواال عرباعات قطهذه اللالستثمار يف 

املنفذة يف و  ،املعيدة للتأهيل أو اهليكلة ،املنمية للقدرات يف تلك االستثمارات املنشئة و ضبطهمت : مفهوم االستثمار -2
 1؛شكل حصص من رأس مال  أو حصص عينية مقدمة من شخص طبيعي أو معنوي

الدولة عن  بتدخلغري أن هذه احلرية تبقى مقيدة  نون االستثمار السابق له،قاملبادئ متداد إ هو :حرية االستثمار -3
 يكون الذي لن و  غموض يف مفهوم هذا املبدأاستمرار ال ما يعين  ،التنظيم لتحديد األنشطة املقننة طريق التشريعات و

 ؛مصاحلهاتوجيه التشريعات مبا خيدم  علىهتا قدر  لعدماملتوسطة  يف ياحل املؤسسات الصغرية و
 :من خاللتتجلى هذه املساواة  :المساواة بين المستثمرين -4
تستأثر اخلدمية عدا تلك اليت  نتاجية وأحقية االستثمار اخلاص الوطين و األجنيب يف االستثمار يف كل القطاعات اإل -(أ

 ؛(اي حمدد من طرفهمعنو  وأ اهلياكل التابعة هلا أو أي شخص طبيعي الدولة و ) مبوجب القانون  هبا الدولة
 .االيت مست اجلوانب املالية والضريبية وغرييمه والقانون اليت أقرها هذا االستثمار   حوافزاملساواة يف االستفادة من  -(ب
جراءات وحصرها يف التصريح باالستثمار لدى وكالة ترقية ودعم اإل تقليص وننهذا القا حاول:التصريح باالستثمار -0

منا حمتوى التصريح الذي قد يعطي فكرة إجراء الشكلي للتصريح و األهم يف هذا اجملال ليس اإل و .( APSI)االستثمار
للسياسة مدى انسجامه مع التوجهات االقتصادية واالجتماعية ، االجتماعية لالستثمارأولية عن األيمهية االقتصادية و 

 ؛هبا حتفيز وتوجيه االستثمار اليت ترغب الدولة يف املناطقمن حيث القطاعات و ، للدولةاالستثمارية 
املستثمرين  ملرافقة 2"كالة دعم ومتابعة االستثمار و"احدة تدعى  هليئة و بننشائه القانونمتيز هذا : مرافقة االستثمار -6

 سيما ،ااستغالهل رتبطة بطرقالتقنية امل املعطيات االقتصادية وتزويدهم بو  ،االستثمارية روعاهتمشميف كل مراحل اجناز 
طول ف ،اليت هلا عالقة مباشرة باالستثمار دارات واملصاحلالشباك الوحيد الذي يضم كل اإلإنشاء  من خالل

       الصغرية  ؤسساتاالستثمار يف امل إعاقةيف  تسببكثريا ما بريوقراطيتها   دارية وتعددها وتعقدها واالجراءات اإل
 طرق الجتاوزها ولو ب ميكنهاقارنة باملؤسسات الكبرية  اليت ميل العراق هذهعدم قدرهتا على مواجهة  نتيجة ،املتوسطةو 
 عادية نفقاتعلى أهنا الكبرية اليت أيبحت من منظور بعض املؤسسات  ،الرشى مبا يف ذلك قانونيةالساليب غري األو 

 ؛يف سبيل حتقيق أهدافها
 :التايل ألجانب يفا سيما للمستثمرينالقانون هذا   وفرهااليت  الضمانات متثلت:الضمانات -5
االستثمار دون  يف جمال لتزاماتاإل واحلقوق  يف فهم متساوون :الوطنيينو المستثمرين األجانب المتماثلة معاملة ال -(أ

 ؛الدول اليت ينتمي اليها املستثمرون األجانب االتفاقيات املربمة بني الدولة اجلزائرية و أحكامجتاهل 
قد حيد  و ،ما مل يطلب املستثمر ذلك يراحة :غاءات على االستثمارات المنجزةلاإل عدم تطبيق المراجعات و -(ب

 ؛علن عنه لدى التصريح باالستثمارم اهوحنرافه عن مإهذا من قدرة الدولة على توجيه االستثمار يف حالة 
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    ت املعمول لتشريعاخارج احلاالت اليت قد تنص عليها او ذلك  :دارة على تسخير االستثماراتعدم قدرة اإل -(ج
 ؛عادال ايرتتب على عملية التسخري تعويض ينبغي أن يف هذه احلالة و ،هبا

    من طرف املستثمر سواء الدولة اجلزائرية  بني املستثمر األجنيب وسيما  :لى المحاكم لفض النزاعاتإحتكام اإل -(د
ائية أو متعددة األطراف أبرمتها الدولة ذا كانت هناك اتفاقيات ثنإال إ ،جراءات اختذهتا الدولة ضدهإبسبب أو 

باالتفاق على  لألطرافتتعلق بالصلح أو التحكيم أو اتفاق خاص ينص على شرط التحكيم أو يسمح  اجلزائرية
 ؛ىل حتكيم خاصإجراء الصلح باللجوء إ

فوق رأس املال األيلي كان هذا املبل  ي  إن وحىت  :لتنازل أو التصفيةاناتج  ، وهعوائدالمال و ضمان تحويل رأا  -(ه
مسعرة رمسيا  و ،هذا بالنسبة لالستثمارات اليت تنجز بتقدمي حصص من رأس املال بعملة قابلة للتحويل و .املستثمر

 1.يف البنك املركزي اجلزائري بعد تأكده من استريادها فعليا
بدأ حرية مل تبين القانونالرغم من على  :1993 قانون االستثمار لسنةالستثمار في ظل ا تأطيرقواعد  حدود و .ثانيا

ال أنه إ التنمية، األجنيب يف حتقيق شراك القطاع اخلاص احمللي وإرغبتها يف  االستثمار لتأكيد التوجه اجلديد للدولة و
 :مسبقاله االطار املرسوم  عدم خروجه عنلضمان  هاملوجهة ل و ناظمةوضع العديد من القواعد ال

 :ما يليطار الزمين لتطبيق هذا القانون اال مشل :منيطار الز اإل -1
 مشلتكما ،  احلوافزخبصوص  القانونمكانية استفادة االستثمارات اجلاري اجنازها منذ فرتات سابقة من أحكام هذا إ -(أ

أن تكون  على ،حدود السنوات اخلمسة السابقة لصدوره ىترع يف استغالهلا حاالستفادة االستثمارات اليت شُ 
 ؛حمل تصريح للوكالة ضمن نفس الشروط املتعلقة باالستثمارات احملدثة مبوجب هذا القانوناالستثمارات 

من نفس  القانونهذا تطبيق املنجزة فعال قبل سريان االستثمارات  و جنازهاإفادة االستثمارات اجلاري است -(ب
 ؛الضمانات الواردة فيه

مع تلك اليت منحتها  القانوناملمنوحة يف هذا احلوافز  و ةشجيعيالتمكانية اجلمع يف االستفادة بني التدابري إعدم  -(ج
حق لالستثمارات يف قرض ضرييب أو أي شكل و ال  ،كما أنه ليس هناك أثر رجعي هلا،قوانني االستثمار السابقة

مجيع لغاء أحكام إعلى  نص هنأل .القانونا ذلتزام الدولة خبصوص الفرتات السابقة لصدور هإآخر من أشكال 
 2؛0100لسنة املتضمن قانون االستثمار  ،( 25-00)القانون رقم مبا يف ذلك القوانني السابقة املخالفة له

مكانية متديد املدة من قبل إمع  ،من تاريخ منح قرار االمتيازات اعتبارا سنوات (15) جناز االستثمار يف فرتة أقصاهاإ -(د
 .االستثمار حيتاج لفرتة أطول جنازإذا رأت أن إمتابعة االستثمار  وكالة دعم و

 :وضوع االستثمار يف التايلاملتعلق مبطار هذا القانون االحدد : االطار المحدد لموضوع االستثمار -2
      السلع  بننتاجاالستثمارات األجنبية املنجزة ضمن األنشطة االقتصادية اخلاية  و االستثمارات الوطنية اخلاية -(أ

  .من اختصاص الدولة أو أحد فروعها أو أي شخص معنوي آخر على أهنا قانونااحملددة اخلدمات عدا األنشطة  و
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القطاع اخلاص من  أُستثين أنشطة اقتصادية مادام أن هناك قطاعات و ،مببدأ حرية االستثمار مساسهذا  يعدقد     
آخر تعود سلطة حتديده اليه طرف أي هيئاهتا العامة أو  التشريع جعلها حكرا على الدولة و حبكم أن  ،االستثمار فيها

كما    يراحة قطاعات تدخل الدولةل ، غري أن عدم حتديد هذا القانونقوانني االستثمار السابقةكما كان الشأن يف   حدهو 
 ؛رسومة مسبقاذا حادت عن وجهتها املإلتصحيح مسارات االستثمار  تدخل الدولة جماليوسع  ث يف السابقدكان حي

املنجزة يف شكل حصص من رأس املال أو  ،اهليكلة املعيدة للتأهيل و املنمية للقدرات و املنشئة واالستثمارات  -(ب
 :تكون متخذة ألحد أشكال االستثمار التالية و ،معنوي ومها شخص طبيعي أدحصص عينية يق

 ؛اأو أجنبي ارأس املال املنشئ هلا وطني عما إذا كانبغض النظر  االستثمارات اجلديدة -
عثت من جديد بعد توقفها بسبب غلق املؤسسة ختص االستثمارات اليت بُ و ، مارات املعيدة للتأهيل أو اهليكلةاالستث -

 1.عالن افالسهاإأو 
 :يف يف االستثمار و توجيههالتحكم بغية  اليت وضعها القانون القواعد متثلت :االستثمار توجيهو  مراقبةقواعد  -3
موضوع متابعة من قبل الوكالة الوطنية  احلوافز ستفيدة منيث تكون االستثمارات املح :مراقبة االستثمار متابعة و -(أ

السحب الكلي أو اجلزئي لالمتيازات  مكانيةإ مع ،احلوافزلدعم ومتابعة االستثمار طيلة فرتة االستفادة من هذه 
 .ماعدا يف حالة القوة القاهرة القانون،أحكام هذا حرتام إاملمنوحة يف حالة عدم 

اليت  تاالستثمارا كيفية التعامل معحول   غري أن حصر املتابعة على فرتة االستفادة من احلوافز يدعو إىل التساؤل  
نن فو بالتايل  .على األقل احلوافز الضريبية و املالية اليت استفادت منها بنرجاع تهامطالب و فرتة احلوافزختتفي بانتهاء 

 ؛االختفاء بعد ذلك الضريبية و احلوافز إليطياد غري اجلادةالستثمارات ام اتفتح اجملال أم الصورة همتابعة هبذا
على أن يلتزم املالك اجلديد بالوفاء جبميع  :امكانية التحويل أو التنازل عن االستثمارات المستفيدة من االمتيازات -(ب

 2.احلوافزال الغيت االستفادة من إ و ت اليت تعهد هبا املستثمر األيليلتزامااإل
هنا يثار التساؤل أيضا عن كيفيات التعامل مع حاالت التنازل أو التحويل اليت تتم بعد انتهاء فرتة املتابعة  و   

 .احلوافزستفادة من املقرونة بفرتة اإل
ز كوسيلة لتحفي  احلافز الضرييبعلى  هذا القانون إعتمد :1993 قانون االستثمار لسنةفي  الحوافز الضريبة المقررة.ثالثا

تقييم كل العناير  متكنهميتلك ثقافة استثمارية رحلة يف هذه اململ يكن اخلاص فالقطاع  ،اخلاصوتوجيه االستثمار 
لذلك فنن  ،على العوائد االستثمارية للضريبة استيعاب التأثري السليب عليه السهللكن من  املشكلة للبيئة االستثمارية،

هذا  أقرلذا   .عنها من ختفيف يف العبء الضرييب ميكن أن يغري املستثمرين اللجوء إىل احلوافز الضريبية و ما يرتتب
 :نظامني يمهااالستفادة منها وفق تكون الضريبية  احلوافزحزمة من  وننالقا

االستثمارات املنجزة خارج املناطق اليت تطبق عليها األنظمة  هلذا النظام، الضريبية احلوافزستفيد من ت: النظام العام -1
 :نح امتيازاته على مرحلتني يمهامتُ  و ،(املناطق احلرة املناطق الواجب ترقيتها و) ايةاخل
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سنوات اعتبارا من تاريخ منح (15)الضريبية ملدة  احلوافزمن  حزمةيستفيد فيها املستثمر من  حيث:نجازمرحلة اإل -(أ
جناز إىل فرتة إأن املشروع االستثماري حيتاج  متابعة االستثمار ذا رأت وكالة دعم وإ الفرتةقد متدد و  ،قرار االستفادة

 1:وتتمثل امتيازات هذه املرحلة يف ،أطول
 ؛طار االستثمارإلمشرتيات العقارية يف لعفاء من الضرائب والرسوم على عمليات نقل امللكية بعوض بالنسبة اإل -
 ؛و رفع رأمساهلاأيسية للشركات العقود التأس تسجيل حقوقباأللف خبصوص  (15)بـ لنسبة املخفضة املقدرةا تطبيق -
 ؛طار االستثمار اعتبارا من تاريخ احلصول عليهاإمالك العقارية اليت تدخل يف على كل األ ةالعقاري الضريبةعفاء من اإل -
من السوق احمللية اليت تدخل  قتناهاملستوردة أو املاخلدمات  على القيمة املضافة على السلع و ضريبةعفاء من الاإل -

 ضريبةعمليات خاضعة لل إلجنازاخلدمات موجهة  شريطة أن تكون هذه السلع و جناز االستثمار،إشر يف بشكل مبا
 ؛نتاجها حملياإحصرها يف تلك اليت ال ميكن  يُفرتضسلع املستوردة كان لل بالنسبة غري أنه.على القيمة املضافة

 ،جناز املشروعإتدخل يف إطار لسلع املستوردة اليت عند مجركة ا %5نسبة املخفضة للرسوم اجلمركية املقدرة بـ لا تطبيق -
قد  اغري أن هذ .موضوع تنازل أو حتويل طبقا للتشريعات املعمول هبا بعد موافقة الوكالة ذه السلعأن تكون هميكن  و
 .االستثمارجناز إوتوجيه السلع إىل جمال املضاربة بدل استعماهلا يف  احلافزالستفادة من هذا على اثل منفذا للتحايل مي

 :الضريبية التاليةمن احلوافز مرحلة االستغالل الفعلي  لهبعد دخو  االستثماري املشروع يستفيد: مرحلة االستغالل -(ب
  الدفع  ،من الضريبية على أرباح الشركاتأقصى حد كسنوات   (15)إىل  (12)ملدة ترتاوح من اإلعفاء الكلي  -

 ؛التجاري على النشاط الصناعي و الضريبةو  ،اجلزايف
بدال من املعدل  %55إخضاع األرباح املعاد استثمارها إىل املعدل املخفض للضريبة على أرباح الشركات املقدر بـ  -

  ؛ةسابقفقرة الليف ااإلعفاء املذكورة  مدة بعد انتهاء   %22 ـب آنذاك  املقدرالعادي 
على النشاط الصناعي  الضريبةو  ،زايفالدفع اجل ،من الضريبة على أرباح الشركات ادراتداخيل الصمإعفاء  -

ا بعد هذ و اإلعفاء بالنسبة اليت يشكلها رقم أعمال الصادرات من رقم األعمال اإلمجايل، حصةحتدد  و .والتجاري
 ؛انتهاء فرتة اإلعفاء الكلي

اخلدمات  و ديراملوجهة لتموين املنتجات املعدة للتص و سوق احمللية املودعة لدى اجلماركإعفاء املشرتيات من ال -
  2؛الرسوم من مجيع احلقوق و املرتبطة هبذه املشرتيات

 :األنظمة التاليةتشمل  :األنظمة الخاصة - 2
مناطق  و 3هو نظام يطبق على االستثمارات املقامة يف ما يسمى املناطق الواجب ترقيتها: نظام المناطق الخاصة -(أ

   اليت تتوفر على خصائص مشرتكة من املوارد الطبيعية  ،اقتصادية -من الفضاءات اجليو املتكونةالتوسع االقتصادي 
اهلدف من تكوين هذه  و .اخلدمات اهلياكل القاعدية الكفيلة بتسهيل إقامة املشاريع املنتجة للسلع و و يةالبشر  و
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قيق التنمية قادرة على املسايمهة يف حت ،وي على عناير ذات حيوية اقتصاديةاملناطق هو اظهار املناطق اليت حتت
 1.املناطق اجلغرافيةجمموعة من تشمل املناطق املراد ترقيتها  و قطاعيا مستقبال، االقتصادية املتوازنة جهويا و

 :الضريبية التالية احلوافزتستفيد االستثمارات التابعة هلذا النظام على مرحلتني من     
سنوات ما مل متدد من طرف وكالة دعم ومتابعة (15)ثالث دةاالستثمارات ملفيها تستفيد  :مرحلة االنجاز-(أ-أ

  2:التالية احلوافزمن  ،رأت أن االستثمار حيتاج إىل فرتة اجناز أطول إن االستثمار
 ؛جناز االستثمارإ لصاحللمقتنيات العقارية اليت تتم لالرسوم على عمليات نقل امللكية مبقابل  اإلعفاء من الضرائب و -
 ؛رفع رأمساهلا لعقود التأسيسية للشركات واباأللف خبصوص حقوق تسجيل  (15)قدرة بـ املخفضة املنسبة لا تطبيق -
على ضريبة جناز املشروع من الإاخلدمات املستوردة أو املقتناة من السوق احمللية اليت تدخل مباشرة يف  إعفاء السلع و -

 ؛ه الضريبةعة هلذليات خاضمع إلجنازاخلدمات  شريطة أن توجه هذه السلع و ،القيمة املضافة
جناز إتدخل مباشرة يف  عند مجركة السلع املستوردة اليت %5 ـنسبة املخفضة للرسوم اجلمركية املقدرة بلل اخلضوع -

 ؛مع إمكانية أن تكون هذه السلع موضوع تنازل أو حتويل طبقا للتشريع املعمول به بعد موافقة الوكالة ،االستثمار
 3:الضريبية التالية احلوافزاالستثمارات خالل هذه الفرتة من تستفيد  :مرحلة االستغالل -(ب-أ
من الضريبة على  سنوات من النشاط الفعلي (01)أقصاها  عشر  سنوات و (15)أدناها مخس  دة ملاإلعفاء الكلي  -

 لصناعي و التجاري؛على النشاط ا الضريبة و، الدفع اجلزايف ،أرباح الشركات
اعتبارا من تاريخ احلصول عليها  ةالعقاري ضريبةمن ال دخل مباشرة يف إطار االستثمار تإعفاء األمالك العقارية اليت -

 ؛املذكورة يف الفقرة السابقة تلكلفرتة مماثلة ل
        لضريبة على أرباح الشركات ا معدلمن  %51استفادة األرباح املعاد استثمارها يف منطقة خاية من ختفيض  -

 ؛بعد انتهاء فرتة اإلعفاء الكلي %55 بدال من % 06.5ملعدل  خضوعهاو 
 الصناعي و التجاري على النشاط ضريبةال و ،الدفع اجلزايف ،إعفاء عمليات التصدير من الضريبية على أرباح الشركات -

 .بنسبة تتحدد مبا ميثله رقم أعمال الصادرات من رقم األعمال اإلمجايل
تقدمي حصص من رأس املال ب 4احلرةيف املناطق تثمارات املنجزة على االسهذا النظام يطبق  :نظام المناطق الحرة -(ب

        البنك املركزي اجلزائري الذي عليه التأكد من استريادهاطرف مسعرة رمسيا من  و بعملة قابلة للتحويل احلر
  :التالية احلوافز الضريبيةاالستثمارية املقامة يف هذه املناطق من  اريعتستفيد املش فعليا، و

 :ماعدااجلمركي  االقتطاعات ذات الطابع الضرييب وشبه الضرييب و الرسوم و اإلعفاء من مجيع الضرائب و -(أ -ب
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 خضوع عمليات االستيراد -المعامالت التجارية في هذه المناطق تتم بعمالت قابلة للتحويل مسعرة من البنك المركزي الجزائري -: بـ  هذه المناطق  تتميز  

االستثمارات المنجزة في هذه المناطق يجب أن تكون في مجال النشاطات  -ير أو التخزين أو التحويل أو إعادة التصدير إلجراءات جمركية مبسطةالتصد أو

وعليه تعد . حرةالالموجهة للتصدير، الذي يعني تسويق الخدمات و المنتجات التي أنتجتها هذه االستثمارات خارج اإلقليم الجمركي الوطني بما فيه المناطق 

ية في نظر التشريعات العالقات التجارية بين المؤسسات الناشطة في هذه المناطق و المؤسسات الموجودة عبر التراب الوطني من عمليات التجارة الخارج

 (.20-22المرسوم التشريعي  02المادة  ) المعمول بها
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 ؛الرسوم املتعلقة بالسيارات السياحية غري املرتبطة باستغالل املشروع احلقوق و -
  األجانب املتمتعني بصفةن كان أجيز للعمال إ و ،االشرتاكات يف النظام القانوين للضمان االجتماعي املسايمهات و -

ما مل تكن هناك اتفاقية معاملة باملثل  ،قبل توظيفهم اختيار نظام للضمان االجتماعي غري النظام اجلزائري "غري مقيم"
يف هذه  و .العمال من رعاياها تنص خبالف ذلك هؤالءقعتها اجلزائر مع دول يكون  يف جمال الضمان االجتماعي و

 ؛اشرتاكات الضمان االجتماعي يف اجلزائر ال العامل بدفع مسايمهات و املستخدمة و لزم اجلهةاحلالة ال تُ 
 1.أجورهم من  % 21لضريبة على الدخل اإلمجايل بنسبة لالعمال األجانب املوظفون يف املناطق احلرة خيضعون  -
 .الرسوم و من الضرائب املناطقهذه رسة يف إعفاء عوائد رؤوس األموال املوزعة الناجتة عن األنشطة املما -(ب-ب
. اليات متنراست، أدرار، تندوف، و اليزي يطبق هذا النظام على الرقعة اجلغرافية اليت تضم و:نظام الجنوب الكبير -(ج

  :على مرحاتني يمهاالضريبية بعض احلوافز من  حيث تستفيد املشروعات االستثمارية املقامة فيها
 :املرحلة يفهذه  حوافزتتمثل : مرحلة االنجاز -(أ-ج
 ثمار؛تجناز االسإلكية مبقابل للعقارات اليت تدخل يف املنقل  حقوقاإلعفاء من  -
 على عقود تأسيس الشركات و عقود الرفع يف رأمساهلا؛ %1015املقدر بـ حلقوق التسجيل معدل املخفض لل اخلضوع -
على جناز االستثمار من الضريبة إ ل يفإعفاء السلع و اخلدمات املستوردة أو  املقتناة من السوق احمللية اليت تدخ -

 املضافة عند استخدامها يف عمليات خاضعة هلذه الضريبة؛القيمة 
 .جناز االستثمارإعلى املواد املستوردة اليت تدخل مباشرة يف  %5لنسبة املخفضة للحقوق اجلمركية املقدرة بـ ل اخلضوع -
 :هذه املرحلة يف حوافزتتمثل : ستغاللمرحلة اال -(ب-ج
           على النشاط الصناعيضريبة سنوات من الضريبية على أرباح الشركات، الدفع اجلزايف، ال (01)اإلعفاء ملدة  -

 ؛ةالعقاري الضريبة، و التجاريو 
بعد  ذلكو  ،%55بدال من املعدل العادي  %0605إخضاع األرباح املعاد استثمارها للمعدل املخفض املقدر بـ  -

 الكلي من الضريبة؛إنقضاء فرتة االعفاء 
     على النشاط الصناعي  ضريبةلصادرات من الضريبة على أرباح الشركات، الضريبة على القيمة املضافة، الاإعفاء  -

 .إىل رقم األعمال اإلمجايل حتدد نسبة االعفاء بنسبة رقم أعمال الصادراتو . و التجاري، و الدفع اجلزايف
 ؤسساتامل أن إىل ؤشرتقد  0115االستثمار لسنة الضريبية اليت جاء هبا هذا قانون  وافزيف األخري ميكن القول أن احل   

ضمن حسابات السلطات االقتصادية يف اجلزائر باعتبارها الوسيلة األساسية لتفعيل دور كانت املتوسطة   الصغرية و
 .حتقيق التنميةو ترقية االستثمار القطاع اخلاص يف 

الضريبية اليت جاء هبا هذا  إذا كانت احلوافز :1993 قانون االستثمار لسنةالستثمار في ظل هيئة متابعة ومرافقة ا.رابعا
نشائه لوكالة ترقية و دعم و متابعة نبمتيز  هغري أن ،له امتداد لتلك اليت أقرهتا قوانني االستثمار السابقة تعترب القانون

 :الضريبيةحوافزه متكينها من االستفادة من  وية االستثمار  املشاريعمتابعة  رافقة ومل (APSI) االستثماررات
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لوياية  تابعة االستقالل املايل عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية املعنوية و هي مؤسسة :التعريف بالوكالة -1
مهيكلة يف شكل شباك وحيد جيمع كل 0115،1 لسنة االستثمار ترقية قانونحدثت مبوجب أُ  ،مباشرة رئيس احلكومة

قصد تسهيل وتقصري  ،االستثمارية روعاتجناز املشإاءات اإلدارات اليت هلا عالقة بنجر  املصاحل و يئات واهل
التجسيد الفعلي  و ،من جهة هذا القانونالتشجيعية اليت أقرها  احلوافز اإلجراءات اإلدارية املطلوبة لالستفادة من

كانت أهم الصعوبات اليت اعرتضت الطويلة و املعقدة  ية اإلجراءات اإلدار ف .االستثمارية من جهة ثانية روعاتللمش
 .االستثمارية يف الفرتات السابقة روعاتاملش

األمالك  السجل التجاري، ،راجلزائ بنك إدارة اجلمارك، ،متثل الوكالة ذاهتا 2يتشكل الشباك الوحيد من مكاتب    
 .وإدارة الضرائب البلدي الواقع به مقر الوكالة،مأمور اجمللس  التشغيل، البيئة، التهيئة العمرانية، الوطنية،

اهليئات يف هذا الشباك بصالحيات تقدمي اخلدمات اإلدارية مباشرة على مستوى الشباك  يتمتع ممثلو الوزارات و   
نة حملية عرب كامل الرتاب الوطين من بينها جل بنمكانية إنشاء مكاتب جهوية و الوكالةهلذه  مسح التشريع كما3،الوحيد

 .(calpi)املساعدة على إنشاء وترقية االستثمارات على املستوى احمللي
 :متثلت مهام الوكالة و يالحياهتا يف اآليت :و صالحياتها مهام الوكالة -2
  4:حددت مهام هذه الوكالة يف:مهام الوكالة -(أ
 ؛ترقية االستثمار العمل على ضمان، و االستثمارية اريعهمجناز مشإ علىمساعدة املستثمرين  دعم و  -
 ؛الضريبية  أو رفضها احلوافزاملستثمرين قصد تأهيلها لالستفادة من  قبل االستثمارية املقرتحة من اريعتقييم املش -
      مع التوجهات  ىتماشبشكل ي 0115املقررة مبوجب قانون االستثمار لسنة  احلوافزاالستفادة من  مقرراتمنح  -

 ؛ملتزام املستثمرين بتنفيذ تعهداهتإمتابعة مدى ، و سياسة االقتصادية الوطنيةاملقاييس احملددة يف إطار ال و
 ،التقنية ،تزويد املستثمرين باملعطيات االقتصادية، و ضمان توزيع املعطيات واملعلومات املتعلقة بفرص االستثمار -

 ؛املرتبطة هبا حلوافزااالستفادة من  إىل كيفية إضافة .تنظيمية الالزمة ملمارسة أنشطتهموال ،التشريعية
اإلجراءات  اإلدارات املعنية باالستثمار ملساعدة املستثمرين على استيفاء الشروط و لهيئات ولإقامة شباك وحيد  -

 ة؛االستثماريمشاريعهم املطلوبة لتنفيذ 
حجم  ،ستعملةالتكنولوجيا امل، االستثمارية اليت متثل أيمهية خاية لالقتصاد الوطين من حيث احلجم اريعحتديد املش -

 ؛ملساعدة احلكومة يف حالة إبرام اتفاقيات استثمارية ،على املدى الطويل تهامردودي و، ألرباحا اإلنتاج و
اهليئات األخرى املعنية باالستثمار بتطبيق  إلزام اإلدارات و، ضمان تنفيذ التدابري التنظيمية املرتبطة باالستثمار -

 ؛يق بني الوكالء يف املناطق احلرةالتنس، و القرارات الصادرة عن الوكالة
 .اقرتاحات وتدابري من شأهنا املساعدة يف تطوير االستثمار وتفعيله تزويد السلطة الويية عليها بتقارير و -
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 :ها  منحت هلا الصالحيات التاليةهامممن أداء  الوكالة قصد متكني :صالحيات الوكالة -(ب
 ؛اخلاية باالستثمارتكوين جمموعات من اخلرباء ملعاجلة املسائل  -
 ؛أهدافها أيام دراسية للتعريف مبهامها و ملتقيات و تنظيم ندوات و -
 ؛إقامة عالقات تعاون مع اهليئات األجنبية العاملة يف جمال اختصايها -
 .تلك املرتبطة بتجارب الدول األخرى ال سيما أهدافها اليت ختدماملعلومات  استغالل الدراسات و -

املعلومات املرتبطة ب من خالل تزويدهم جناز مشاريعهمإمساعدة املستثمرين على  سيمكنها منملهام إيكاهلا هذه اإن     
أشكال جديدة لالستثمار يف السوق  املسايمهة يف تطوير وترقية فضاءات و، و العاملي باحمليط االقتصادي الوطين و

 1.املناطق احلرة املنجزة يف اجلزائر و الوطنية،
قراره على  مؤثر عاملكونه الضريبية   احلوافزالرئيس هو متكني املستثمر من احلصول على مقررة  اهلدف يبقى لكن   

لتأيت بعد ذلك مهمة املتابعة  ،وسة تزيد من العوائد االستثماريةيرتجم يف النهاية يف مكاسب مادية ملم فهو ،باالستثمار
         تهاهليئات عند حاج التدخل لدى اإلدارات و و روعهعدم مواجهة املستثمر لعوائق حتول دون اجنازه ملش للتأكد من

التوايل ، و احرتام السلطات العمومية للقواعد وااللتزامات املربمة مع املستثمرين مقابل احلصول على املزايا، مدى لذلك
لتزام إلستمرار اإل تعد إدارة الضرائب األكثر قدرة على تأكيد ذلك و 2.بتعهداتهمع اإلدارات لضمان التزام املستثمر 

تنقطع عالقتها باملستثمر مبجرد قد اإلدارات األخرى املكونة للشباك الوحيد اليت معظم عالقتها باملستثمر على خالف 
  .للمشروع االستثماريانتهاء اإلجراءات األولية 

االستثمار ترقية قانون  أقرها اليت  حوافز الضريبيةإدارهتا لل جتلت حصيلة هذه الوكالة يف ظل  :الوكالةنشاط  حصيلة -3
    :يف ما يلي 0115لسنة 

 :  عرفت هذه املشاريع من حيث تعدادها و توجهها القطاعي و اجلغرايف الوضعية التالية: االستثمارية المحدثةاريع المش -(أ
 :التالية الوضعية من طرف الوكالةدثة االستثمارية احمل اريعاملشر تطورات عرفت : االستثمارية اريعتطور المش -(أ-أ
  2110-0115لفرتة يف ا (Apsi)يف إطار احملدثة يفتطور املشاريع االستثمارية :( 56)اجلدول رقم          

 دج601متوسطة كلفة املشروع  منايب الشغل للمشروع دج101القيمة  منايب الشغل عدد املشاريع السنوات

15-0112 612 51.616 002 06 062 
0115 052 05.000 201 01 265 
0116 2105 020.021 000 62 06 
0110 2101 266.060 250 55 00 
0110 1022 500.012 102 25 011 
0111 02502 550.106 605 20 55 
2111 05015 556.061 010 26 60 
2110 5100 005.105 201 25 56 
 05000 55065 5625 0.000.002 20.250 اجملموع

Source: Algérie, CNES, Rapport: le secteur informel, illusions et réalités, juin,2004, p82.          
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 .111ص  حميد بوزيدة، مرجع سابق، 
2

 .61، مرجع سابق، المادة 622-22المرسوم  
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بالنظر إىل حزمة احلوافز الضريبية قم متواضع  هو ر مشروع استثماري و 20.250 يف إحداث وكالةحصيلة ال جتلت    
بل  حجم  و قد.ة خالل هذه الفرتةاملمارسني لألنشطة التجاري عدداملدة الزمنية اليت قاربت العشرية، و  ،املمنوحة

  .منصب شغل 0.000.002  أحدثت و، مليار دينار جزائري 5625هذه املشاريع ستثمارات ا
من طرف  دثة االستثمارية احمل أخذت املشاريع  :االستثمار يةبحسب نوعاالستثمارية المحدثة توزيع المشاريع  -(ب-أ

  :األشكال التالية هذه الوكالة
  2110-0115 يف  حبسب نوع االستثمار (apsi)يف إطار احملدثة  توزيع املشاريع االستثمارية:(57) اجلدول رقم               

  016االستثمارات قيمة  منايب الشغل  عدد املشاريع نوع االستثمار
 (%) (دج)املبل  (%) العدد (%) العدد

 06001 2.056.105 00006 0.550.200 00022 51.000 إنشاء
 2052 02.051 2006 50.002 0015 151 استغالل
 01016 611.521 00016 525.105 06022 0.122 توسيع

 2005 00.262 0012 00.220 102 001 إعادة التهيئة
 011 5.625.111 011 0.000.002 011 20.250 اجملموع

كلية   جامعة الجزائر، ، رسالة دكتوراه غير منشورة،حميد بوزيدة، النظام الضريبي الجزائري وتحديات اإلصالح االقتصادي :املصدر  

  .200ص  ،0222- 0222العلوم االقتصادية، 
 %00فاقت نسبة  ستفادة من احلوافز الضريبية، حيث شكلتالقد كانت املشاريع االستثمارية اجلديدة أكثر تأثر و   

 . االستثماراتقيمة ايل  من إمج  %06نسبة  جتاوزمن إمجايل عدد املشاريع ، و حبجم استثمارات 
أخذ التوجه القطاعي و اجلغرايف للمشاريع الوضعية : المحدثة اتستثمار للمشاريع االالجغرافي القطاعي و  توجهال -(ب

 :التالية
احملدثة يف إطار الوكالة االستثمارية  اريعاملش توزعت: النشاطقطاع حسب المحدثة ع المشاريع االستثمارية يتوز  -(أ-ب

 :طاعات االقتصادية بالكيفية التاليةبني الق
              2110-0115حسب النشاط للفرتة   (Apsi )يف إطاراحملدثة  توزيع املشاريع االستثمارية :(58) اجلدول رقم               
  016االستثمارات قيمة منايب الشغل  عدد املشاريع فرع النشاط

 (%) (دح) املبل  (%) العدد (%) العدد
 2.06 015.662 5.66 62.156 5.10 2.052 الفالحة
 20.21 000.101 20.22 205.212 00.65 0.100 البناء

 25.55 0.625.066 51.01 602.015 50.11 00.022 الصناعة
 0.00 21.200 0.15 00.000 0.02 020 الصحة

 1.50 526.020 00.06 212.051 1.11 2.002 اخلدمات
 6.65 221.205 5.00 66.506 5.01 0.000 السياحة
 00.10 210.062 00.55 015.010 22.15 01.650 النقل

 1.05 20.205 1.02 02.505 1.01 250 التجارة
 011 5.625.111 011 0.000.002 011 20.250 اجملموع

 كلية  العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر، محيد بوزيدة، النظام الضرييب اجلزائري وحتديات اإليالح االقتصادي، رسالة دكتوراه غري منشورة، :املصدر
 .200ص  ،2116- 2115
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من جمموع  %51.01الصناعية نسبة  اريعشكلت املشحيث ات، الصناعة أكثر جذبا لالستثمار لقد كان قطاع    
ن م %20.22مث يليه قطاع البناء بنسبة  ،مجالية لالستثماراتمن القيمة اإل %25.55 نسبة حازتبقيمة  املشاريع و

 . قطاعي الفالحة و السياحة ستثماراتاو قيمة  شاريععدد ميف  اجل ضعفا كبري ، يف حني سُ االستثمارية اريعاملش
ف توزيع املشاريع االستثمارية على املناطق الوضعية عر :المناطق حسبالمحدثة ع المشاريع االستثمارية يتوز  -(ب-ب

    :التالية
 . 2110-0115حسب املناطق للفرتة  ( Apsi) يف إطاراحملدثة ع املشاريع االستثمارية توزي:( 59)اجلدول رقم                
 016حجم االستثمارات  منايب الشغل  عدد املشاريع املنطقة

 (%) (دج)املبل  (%) العدد (%) العدد
 50.51 0.022.555 22.60 055.005 25.05 22.002 الوسط
 26.00 100.221 22.02 226.101 25.66 02.501 الشرق
 2.56 12.055 5.51 56.020 2.06 0.050 الكبري اجلنوب
 02.05 500.105 00.25 016.021 01.01 5.061 الغرب
 06.20 500.202 00.02 512.615 02.00 0.025 الثاين  الطوق
 011 5.625.111 011 0.000.002 011 20.250 اجملموع
        كلية  العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر، وحتديات اإليالح االقتصادي، رسالة دكتوراه غري منشورة، محيد بوزيدة، النظام الضرييب اجلزائري :املصدر

 .202ص  ،2115-2116
بينما مل ، %25.66 نسبةمث منطقة الشرق ب %25.05 بنسبةالوسط  االستثمارية يف منطقة اريعلقد تركزت معظم املش   

 .هذه املشاريعمن  %2.06يتجاوز نصيب اجلنوب الكبري نسبة 
 :التايل املسار اريعهذه املش تطوراتعرفت  :عن طريق الشراكة األجنبية حدثةتطور المشاريع االستثمارية الم -(ج-ب

 .2110-0112للفرتة   (Apsi)يف إطار  عن طريق الشراكة األجنبيةاحملدثة تطور املشاريع االستثمارية  :(60) اجلدول رقم            
 016االستثمارات  قيمة منايب الشغل عدد املشاريع السنة

 املبل  العدد العدد
0112 60 0.020 1.156 
0115 00 2.551 01.000 
0116 21 6.101 06.001 
0110 51 6.500 20.500 
0110 50 5.112 00.112 
0111 61 5.150 26.611 
2111 011 00.616 50.026 
2110 25 2.611 00.001 
 205.200 50.111 221 اجملموع

- 2115كلية  العلوم االقتصادية،  جامعة اجلزائر، محيد بوزيدة، النظام الضرييب اجلزائري وحتديات اإليالح االقتصادي، رسالة دكتوراه غري منشورة، :املصدر
 .205ص  ،2116

 50.111 شاريعملأحدثت هذه امليون دج، و  205.200مشروع بقيمة قدرها  221االجنبية  اريعبل  عدد املش   
 .منصب شغل



 .الجزائر في لالستثمار في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  الضريبي التحفيز سياسة كفاءة: الخامس الفصل

222 

 

لقد توزعت املشروعات االستثمارية املعلنة عن طريق الشراكة : ع مشاريع الشراكة حسب قطاع النشاطيتوز  -(د-ب
 :األجنبية على القطاعات االقتصادية بالكيفية التالية

  2110-0112للفرتة  حسب القطاع(Apsi)يف إطار  عن طريق الشراكة األجنبية احملدثةتوزيع املشاريع االستثمارية  :(61)اجلدول رقم     
 016االستثمارات قيمة  منايب الشغل عدد املشاريع النشاط

 (%) املبل  (%) العدد (%) العدد
 5.20 1.055 0.61 5.125 5.06 00 الفالحة
 50.21 015.652 51.00 50.151 50.06 251 الصناعة
 5.62 01.252 05.20 6.015 1.50 20 البناء

 5.02 0.055 5.52 2.000 5.65 06 السياحة
 50.05 026.001 0.65 2.215 01.52 06 اخلدمات
 1.01 551 1.22 022 1.60 5 الصحة
 1.25 0.215 1.66 525 2.11 00 التجارة
 011 205.200 011 50.111 011 221 اجملموع
        كلية  العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر، تصادي، رسالة دكتوراه غري منشورة،محيد بوزيدة، النظام الضرييب اجلزائري وحتديات اإليالح االق :املصدر

 .202ص  ،2115-2116
مجالية من القيمة اإل %50.21االستثمارية و بقيمة شكلت  اريعمن جمموع املش %50.06حازت الصناعة على    

مجالية من القيمة اإل %50.05 نسبة و اريعمن جمموع املش %01.52لالستثمارات، مث قطاع اخلدمات بنسبة 
 .يمهيتهماأو مل يتوجه إال عدد قليل من املشاريع حنو قطاعي الفالحة و السياحة على  ،لالستثمارات
 .2331قانون االستثمار لسنة  : الفرع الثاني

 وجاء  ،املتوسطة الصغرية و املؤسساتاالستثمار يف يدور أول قانون توجيهي لرتقية مع يدور هذا القانون تزامن     
االستفادة من جتربة من  ، ما قد ميكن0110 سنةلالعملي لإليالحات الضريبية   طبيقمرور عشرية كاملة على التبعد 

 تهيئة بيئةل اليت أقرهتا قوانني االستثمار السابقة الضرييب  اإليالحات يف تاليف جوانب قصور سياسة التحفيزتطبيق هذه 
 :، و تضمن هذا القانون احملاور التايةهذا النوع من املؤسسات اتجاذبة الستثمار ضريبية 

موعة من املبادئ العامة احملددة للمحيط وضع القانون جم: 2331 االستثمار لسنة اإلطار العام لالستثمار في قانون.اوال
 .العام لالستثمار، فضال على جمموعة من قواعد توجيهه

 :هذا القانون يف الستثمار يفا تأطريالعامة لبادئ املجتلت  :المبادئ العامة لالستثمار -1
 ؛نشطة اليت قامت على أنقاض اخلويصةلأل متدادهنب ،لهمقارنة بالقانون السابق  مفهوم االستثمار اتساع -(أ

 1؛أساسا باألنشطة املقننة ومحاية البيئة تعلقةامل يةالتنظيم و يةجناز االستثمارات يف ظل الضوابط التشريعإحرية  -(ب
 ؛إليه ينتمونالقطاع الذي  اهتم وبغض النظر عن جنسي لتزاماتيف احلقوق و اإل املساواة بني املستثمرين -(ج
 ؛وكالة تطوير االستثمارل التصريح باالستثمارضرورة  -(د
 :من الضمانات مشلت جمموعةتقدمي  -(ه
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 ..2، 1، 2واد الم والمتعلق بتطوير االستثمار، 1112. 08. 11المؤرخ في  16-12األمر الجزائر،   
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 ؛ثمر ذلك يراحةما مل يطلب املست ،االستثمارات إىلاإللغاءات  عدم امتداد املراجعات و -
 ؛تعويضا عادال توجبحدث ذلك وإذا  ،تسخري اإلدارة لالستثمارات خارج اجملاالت احملددة قانونا وأعدم مصادرة  -
     يف حالة  ما عدا ،الدولة اجلزائرية حتكام إىل احملاكم القضائية املختصة لفض النزاعات بني املستثمر األجنيب واإل -

 ؛التحكيم عددة األطراف تتعلق باملصاحلة وجود اتفاقيات ثنائية أو مت و
ا الناجتة عنه وائدالع ضمان حتويل رأس املال املستثمر و، و إمكانية التنازل و نقل ملكية االستثمارات ملالك جديد -

  1.بالنسبة لالستثمارات اليت متت برأمسال بعملة يعبة حرة ومسعرة من طرف بنك اجلزائر
 املقررة مبقتضى هذا القانون  ضريبيةال احلوافز املستفيدة من ية االستثمار املشاريع ضع خت: توجيه االستثمارقواعد  -2

 :قملتابعة وكالة تطوير االستثمار طيلة فرتة اإلعفاء عن طري
 ؛لتزامات املرتتبة عن االمتيازات من قبل املستثمرين ال سيما إدارة الضرائبضمان احرتام اإلل :التواصل مع اإلدارات -(أ

منحها دون املساس باألحكام القانونية  طريقةبنفس إذ ميكن سحبها  :الحوافزمن  ستفادةسحب مقررة اإل -(ب
  منها؛ إخالله بشروط االستفادة جناز ويف حالة عدم التزام املستثمر بآجال اإل ،األخرى

يد بالوفاء بكل تعهدات املستثمر لزام املالك اجلدإمن خالل : التنازل عن االستثمارات وأتقييد عملية نقل الملكية  -(ج
 2.من احلوافز إال ألغيت مقررة االستفادة و ،األول

ة القانون كسابقه هو آلية املتابعة عند اإلخالل بالشروط أو التنازل عن االستثمار بعد انتهاء فرت  يتضمنهلكن ما مل   
هبذه  ةيف ظل يعوبة قيام اإلدارة الضريبي السيما .افزاحلو  سريانبفرتة  الوكالة لربط متابعة االستفادة من احلوافز الضريبية

إدارة  كتفاء بتقدمي شهادة الوضعية اجلبائية وإل من خالل ا، األنشطة تصفيةإجراءات  التعديالت اليت طالت بعد املتابعة
املعتمد ضريبية لديون الاملسبق ل عوضا عن  الدفع  ،على ذمته ديون ضريبية تن كانإ الضرائب ملزمة بتقدميها للمكلف و

كان يتيح  إلدارة الضرائب فرية إجراء التسويات الالزمة عند   الذيو ، كشرط لتصفية املشاريع االستثمارية  سابقا
غري جماال خصبا للمشاريع االستثمارية  التدابريهذه مثل  توفرو  .هااسرتجاع و حلوافزاإلخالل بشروط االستفادة من ا

 .  كوهنا وسيلة سهلة لتعظيم أرباحهابدال من االستثمار االقتصادي،  لضريبية اجلادة لالستثمار يف احلوافز ا
الضرييب كأداة  احلافزسابقيه على كالقانون  اعتمد هذا : 2331 االستثمار لسنة قانون في ة المقررةالضريبي الحوافز. ثانيا

جازة الضريبية للمشاريع إلا تبنيا خياربغية حتقيق ذلك، مالضريبية  احلوافزحزمة من  أقر و ،وتوجيه االستثمار ذبجل
 :نظامني يمهالمن انطالقها طبقا خالل السنوات األوىل االستثمارية 

 مت حصرها اليت و يف هذا القانوناحملدد االستثمارات اليت مشلها مفهوم االستثمار  حوافزه تستفيد من:النظام العام -1
  3:االستغالل رحليت االجناز ومل توسيعها ومراجعتها الحقا  قبلمرحلة االجناز  يفه عند يدور 

تتمثل حوافز هذه  و ،ديدهاميكن لوكالة تطوير االستثمار مت كما ،باتفاق مسبقمدة االجناز حتدد :مرحلة االنجاز -(أ
 :من االستثمارية اريعاملشاملرحلة يف إعفاء 
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 .62، 61، 28، 23، 22، 22المواد   مرجع سابق، ، 16-12األمر الجزائر،   
2

 .66، 61 نلمادتاا ،نفس المرجع  
3

 (.1113لسنة  28 ج ر) 1113. 18. 22المؤرخ في  11-13جب األمر بمو 16-12 مرعدل األ  
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جناز املشروع إ اليت تدخل مباشرة يف ليااملستوردة أو املقتناة حماخلدمات  على القيمة املضافة للسلع و ضريبةال -
 ستثناة من االستفادة من احلوافز؛املغري  و االستثماري

 من احلوافز؛ غري املستثناة و جناز االستثمارإاليت تدخل مباشرة يف السلع املستوردة   علىاحلقوق اجلمركية  -
 .إطار االستثمار املعين حتويل امللكية لكل عمليات اقتناء األمالك العقارية اليت تتم يف حقوق -
اإلعفاء من الضريبة على أرباح  متثلت يف و 10-16هذه املرحلة مبوجب األمر  حوافزضيفت أُ  :مرحلة االستغالل -(ب

الشروع يف النشاط   سنوات بعد معاينة(15)ثالث  إىل( 10)سنة املهين ملدة ترتاوح من على النشاط  ضريبةال و ،الشركات
 .21021بثالثة سنوات بداية من و حتدد مدة اإلعفاء  تراجع قبل أن ،بناء على طلب املستثمر يبيةضر املصاحل المن قبل 

منصب  (011)سنوات لالستثمارات اليت تسمح باستحداث أزيد من (15)إىل (15)من  هاعمت الحقا بنمكانية متديددُ  و 
اليت تنجز يف املناطق القابلة لالستفادة من  هذا الشرط ال يطبق على االستثمارات غري أن 2.شغل عند انطالق النشاط

 3.، و االستثمارات يف القطاعات االسرتاتيجيةاهلضاب العليا جلنوب وبتنمية ا نياخلاي نيالصندوق
ما يؤكد أيمهية الدور املنوط هبا   ،ملشروعلنشاط ابتأكيد املصاحل الضريبية لالنطالق الفعلي  هذه احلوافزبطت االستفادة من رُ   
 .املستثمرين بالوفاء بتعهداهتم لتزامإمدى  و متابعة تنفيذ املشاريعيف 

     االستثمارات املنجزة يف املناطق اليت تتطلب تنميتها مسايمهة خاية من  على هذا النظام يطبق :النظام االستثنائي -2
احلامية  ،لتكنولوجيا غري ملوثة للبيئة االستثمارات ذات األيمهية اخلاية بالنسبة لالقتصاد الوطين سيما املستخدمةو  ،الدولة

 :املفضية إىل تنمية مستدمية و، املقتصدة يف الطاقة، للموارد الطبيعية
على الضريبية  احلوافزمن فيها املشاريع االستثمارية تستفيد :المناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من الدولة -(أ

 4:يمها مرحلتني
 :حوافز هذه املرحلة يفتتمثل  :نجازمرحلة اإل -(أ-أ
 ؛حتويل امللكية حقوقعمليات اقتناء األمالك العقارية اليت تتم يف إطار االستثمار من  إعفاء -
 ؛العقود التأسيسية للشركات وعقود الزيادات يف رأس ماهلا علىباأللف ( 2)التسجيل بالنسبة املخفضة حقوقتطبيق  -
  ؛على القيمة املضافة ضريبةالمن  جناز االستثمارإحمليا اليت تدخل مباشرة يف املستوردة أو املقتناة  اخلدمات لسلع وا إعفاء -
 ؛جناز املشروعإالسلع املستوردة اليت تدخل مباشرة يف   علىتطبيق النسبة املخفضة يف جمال احلقوق اجلمركية  -
على القيمة  ضريبةن الاقصار اإلعفاء محيث مت  ،(2)و ( 5)تعديل مس الفقرتني موضوع  احلوافزكانت هذه قد  و   

مت إلغاء كما  ،فقط الضريبية احلوافزاخلدمات غري املستثناة من االستفادة من  احلقوق اجلمركية على السلع و املضافة و
 5.املعامالت جمانا سجلباأللف لت (2)التسجيل املقدرة بـ  قوقالنسبة املخفضة حل

                                                           
1

 .21، المادة 1122المتضمن قانون المالية لسنة  1126. 21. 61المؤرخ في  26/11الجزائر، القانون رقم  
2

و منح مزايا االستغالل لالستثمارات المحدد لشروط و كيفيات حساب   1126جوان  2المؤرخ في   118-26الجزائر، الوزارة األولى، المرسوم التنفيذي  

 ( .1126لسنة  61ج ر رقم )  1.بعنوان النظام العام لالستثمار، المادة 

على أن المقصود بإنطالق النشاط أو دخول االستثمار مرحلة االستغالل هو انتاج سلعة معدة للتسويق أو تقديم خدمة  118-26من المرسوم  6حددت المادة  -

 .ناء الجزئي أو الكلي للسلع و الخدمات الضرورية لممارسة النشاط المصرح به و غير المستثناة من المزايامفوترة بعد االقت
3

المهني لمدة  تحدد قائمة هذه االستثمارات من قبل المجلس الوطني لالستثمار و تستفيد من إعفاء من الضريبة على أرباح الشركات و الضريبة على النشاط 

 .راط إحداث مناصب الشغلسنوات دون اشت( 12)
4

 .21،22 تانالمادمرجع سابق،  ، 16-12األمر  
5

 (1113لسنة  28ج ر ) .16-12لمعدل لألمر ا  1113. 18. 22المؤرخ في  11-13األمر   
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 :االنطالقة الفعلية لنشاطه من احلوافز التاليةاملصاحل الضريبية  بعد معاينة املستثمريستفيد :االستغالل مرحلة -(ب -أ
الضريبة على الدخل ، الدفع اجلزايف ،سنوات من النشاط الفعلي من الضريبة على أرباح الشركات(01)اإلعفاء ملدة  -

مع القانون العام  هذا القانون حوافزقبل أن ُتكيف  .على النشاط املهين ضريبةال و ،اإلمجايل على األرباح املوزعة
على شركائها من أعفى األرباح املوزعة من قبل شركات األموال  و ،للضرائب الذي ألغى ضريبة الدفع اجلزايف هنائيا

 1؛من الضريبةاألشخاص املعنويني 
 ؛قتنائهااعلى امللكيات اليت تدخل يف إطار االستثمار اعتبارا من تاريخ  ةالعقاري ضريبةسنوات من ال( 01)اإلعفاء ملدة  -
 .آجال االستهالك إضافية من شاهنا حتسني وتسهيل االستثمار مثل ترحيل العجز و حوافزمنح  -
نح هذه االستثمارات كال أو بعضا من متُ : 2لالقتصاد الوطنيبالنسبة االستثمارات التي تكتسي أهمية خاصة  -(ب

 :التالية احلوافز الضريبية
 :سنوات من إعفاء كلي من (15)ملدة أقصاها  ريعااملشفيها تستفيد :مرحلة االنجاز -(أ-ب
  اخلدمات املستوردة  االقتطاعات األخرى ذات الطابع الضرييب املطبقة على السلع و الضرائب و الرسوم و احلقوق و -

 ؛االستثمار إلجنازأو املقتناة من السوق احمللية الضرورية 
عمليات حتويل امللكيات العقارية و  ،ود الرفع يف رأس ماهلاالعقود التأسيسية للشركات وعقب املرتبطةالتسجيل  حقوق -

 ؛هلاكذا اإلشهار القانوين  املخصصة لإلنتاج، و
 .على امللكيات العقارية املخصصة لإلنتاج ةالعقاري الضريبة -
ستثمارات ليس كما أن هذه اال،  املالحظ هو ربط اإلعفاءات املتعلقة بالعقارات باجلزء املستعمل منها يف اإلنتاج فقط    

  .10-10السلع املقصاة من االستفادة من االمتيازات اليت أقرها املرسوم  معنية باالستثناءات املتعلقة باألنشطة و
 لنشاطا نطالقمعاينة املصاحل الضريبية إل عتبارا منا على األكثرسنوات ( 01)متتد لفرتة عشر:مرحلة االستغالل -(ب-ب

 .على النشاط املهينضريبة الو ، من الضريبة على أرباح الشركاتعفى فيها املشروع يُ و  ،بطلب من املستثمر فعليا
 . املعمول به إضافية متس املرحلتني طبقا للتشريع حوافز ضريبية منح يالحية جمللس الوطين لالستثمار مع ختويل ا     
 احلوافز بنقرارهلذا القانون السابقة ثمار اكتفت قوانني االست:الضريبية الحوافزالسلع المستثناة من  األنشطة و.ثالثا

عدل عند يدوره قبل أن يُ  2110قانون و انطبق ذلك على الذي حددته لالستثمار، الضريبية يف إطار املفهوم 
ألهنا ليست  ،اخلدمات من االستفادة من املزايا الذي أقصى بعض األنشطة و السلع و ،10-16مبوجب األمر 

االستثناء ال  غري أن هذا  .االستثماري بالنسبة للمشروع أو لعدم أيمهيتهاقية يف هذه املرحلة الرت  مستهدفة بالتشجيع و
 .طبق على االستثمارات اليت متثل أيمهية خاية بالنسبة لالقتصاد الوطينيُ 

                                                           
1

 .المادة مرجع سابق، ،11-13ألمر ا   
 +122218أُخضع هذا النوع من االستثمارات إلى أ 2

لمستثمرين و وكالة تطوير االستثمار بعد موافقة المجلس الوطني لالستثمار، حيث تحدد بنود االتفاقية بما أُتفق عليه بشأن منح حكام االتفاقيات المبرمة بين ا2

تم ي - :أو رخصة قد تتجسد في استثمار مرشح لنيل هذه الحوافز، و تمت مراجعة ذلك الحقا و أصبح التعامل مع هذه االستثمارات يتم كما يلي/حق االمتياز و

بين وكالة  16-12المعدل لألمر  11-13انجاز هذا النوع من االستثمارات عن طريق إبرام اتفاقية متفاوض عليها وفقا للشروط المنصوص عليها في األمر 

اوض بين المستثمر و الحوافز الممنوحة لهذه االستثمارات تحدد عن طريق التف - تطوير االستثمار والمستثمرين، بعد موافقة المجلس الوطني لالستثمار

تحدد االستثمارات ذات األهمية الخاصة بالنسبة لالقتصاد الوطني وفقا  - الوكالة التي تتصرف باسم الدولة تحت إشراف الوزير المكلف بترقية االستثمار

 .لمعايير تُضبط عن طريق التنظيم، بعد أخذ الرأي المطابق من المجلس الوطني لالستثمار
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  1:ما يلي احلوافزمن  مشلت  النشاطات املستثناة: األنشطة المستثناة -1
     مااالسترياد بكل أشكاهل تجارة وما تعلق بالها من :30-35ألول المرفق بالمرسوم لحق االنشاطات الواردة في الم -(أ

 سواء ا املختلفةاحلرف بأشكاهل نها ألنشطة الصناعة التقليدية ومتض النتباهغري أن ما يثري ا .تعلق باخلدماتما منها  و
 ؤسساتيعين استبعاد جزء مهم من امل ما 2.قليدية الفنيةكذا الصناعات الت و ،املنازليف  وأاملمارسة بصفة متنقلة يف األسواق 

 ؛الضريبية املمنوحة هلا يف إطار القانون الضرييب العاماحلوافز يف  هاحصر  و ،هذا القانون حوافزمن الصغرية و املتوسطة 
         الصغرية  يعين كذلك استبعاد جزء مهم من املشاريع ما :النشاطات الخاضعة للضريبة تبعا للنظام الجزافي -(ب

 مولنيمن عدد امل %5100و ميثل اخلاضعون له نسبة  النوع من املشاريع يطبق باألساس على هذا  هكونو املتوسطة  
 هالضرييب إمكانية االنتقال من لتشريعن أجاز اإ و 2102،3حبسب نتائج املسح االقتصادي لسنة  بالضريبة يف اجلزائر
باستيفاء بعض الشروط أقلها  تبطذلك مر  غري أن ،احلوافزستفادة من لال موللها املاليت قد يستغ إىل النظام احلقيقي

 ؛لمسك احملاسيب كلفتهألن ل ،حتمل املشاريع ألعباء إضافية هما ينجم عن ؛املسك احملاسيب
حالة يف  احلوافزحيق هلا االستفادة من  غري أنه :في السجل التجاري القيدلشكليات  الخاضعة غيرالنشاطات  -(ج

أنه على يفسر قد ذا ه و .ممارستها وفق ييغة تستوجب تسجيلها يف السجل التجاري أو تسجيلها بصفة إدارية
األنشطة احلرفية املمارسة على أساس حيازة بطاقة  و، حيازة بطاقة الفالح حبكم املمارسةألنشطة الفالحية لاستبعاد 
استبعاد املهن احلرة يف يبقى  الصغرية و املتوسطة، لكن اتمن منظومة املؤسسمهم أنشطة تشكل جزء ي ه و ،احلريف

 ؛ترشيد لسياسة التحفيز الضرييب  مبثابة  االتبعض اجمل
       هذا يتيح إمكانية معاجلة إشكالية استثناء بعض األنشطة  و :خاصة حوافز مةظنأل الخاضعةالنشاطات  -(د

 يف احملدثةاالستثمارات  ، واألنشطة الفالحية ،لصناعات احلرفيةعلى غرار ا مبنحها أنظمة حتفيزية خاية هبا ،املهمة
  ؛وكالة تشغيل الشباب و يندوق التأمني على البطالة وغرييمها من اهليئات إطار

النشاطات و  ،تشريعي ضريبية مبوجب نصالاحلوافز االستفادة من  املستثناة مناألنشطة تشمل  :األنشطة األخرى -(ه
 ؛2110قانون االستثمار لسنة تطبيق جال املشمولة مب غري

 :4مشلت السلع و اخلدمات املستبعدة  من االستفادة من احلوافز الضريبية مايلي :الخدمات المستثناة السلع و -2
  إال إذا اعتربت عنصرا أساسيا ملمارسة النشاط  ،السلع املدرجة يف حسابات االستثمار للمخطط الوطين للمحاسبة -(أ

  .5جمموعة من السلع هاتقائم تضمنت و
 6؛العقارات ماعدا األراضي و ،سلع التجهيز املستعملة أو تلك النامجة عن االستثمارات القائمة -(ب

                                                           
1

والسلع والخدمات المستثناة من المزايا  اتوالمحدد لقائمة النشاط 1118. 12. 22المؤرخ في  11-18المرسوم التنفيذي رقم الحكومة،  الجزائر، رئاسة  

 6،2المادتان  بتطوير االستثمار، والمتعلق  16-12المحددة في  األمر 
2

 .ستثناةلالطالع على القائمة الكاملة لألنشطة الم(  21)حق رقمالرجوع إلى المل   

  3 Algérie, ONS ,Collections Statistiques N° 172/ 2012 Série E : Economie N° 69 Premier recensement économique – 

2011– Résultats définitifs de la première phase , juillet 2012,p. 14 
4

 .2،3،المادتان  مرجع سابق،  11-18المرسوم التنفيذي   
5

 (.21)حق رقم راجع المل  
6

 .3المادة  ،مرجع سابق،  11-18المرسوم التنفيذي  
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سلع التجهيز  على ذلكينطبق  ما مل ترد يف قائمة السلع املستثناة و احلوافزإمكانية استفادة بعض السلع من  -(ج
سلع ، و متويل النشاط من اخلارج املعمول هبا يف إطار يةالتنظيم و يةط التشريعللشرو  طبقااملستعملة اجملددة املستوردة 

 .التجهيز املستعملة املقتناة يف إطار عملية اخلويصة
االستثمار  الواردة يف قانونضوابط التنازل عن االستثمار  قد عزز 10-10املرسوم التنفيذي أن البد من اإلشارة إىل   

 :من خالل 2110 لسنة
تطوير    بالعملية لدى وكالة صريحتإذ يشرتط ال :الضريبيةالحوافز التنازل عن االستثمارات المستفيدة من  دتقيي -

غري أن هذا التصريح يصبح غري  ،املستثمر األيلي اتكل تعهدتنفيذ  مع تدعيم التصريح بالتزام املستفيد ب، االستثمار
 ؛ظام ضرييب مميز وفقا للتنظيمإجباري عند االهتالك الكامل للسلع املقتناة مبوجب ن

التنازل الكامل عن األيول املكونة عند و ذلك  :العقوبات المنصوص عليها في التشريع مع الحوافزإرجاع  -
التنازل اجلزئي عن األيول املنفردة الذي مت وفق أحكام عند ، أما لالستثمار خارج اإلطار احملدد يف الفقرة السابقة

املمنوحة لأليل أو األيول املتنازل عنها حبسب مدة احلوافز إرجاع فيتم  ،لنظام ضرييب مميزاملقتناة وفقا  القانون و
  ؛االهتالك املتبقية

على االستفادة من االستثناءات الواردة إن  :الوطني لمشاريع االستثمارية ذات األهمية الخاصة لالقتصاداستبعاد ا -
 ؛الكبرية خاية األجنبية منها اريععد حتيزا لصاحل املشيُ ما  ،شاريعهذا النوع من املاملرسوم ال تعين هذا يف احلوافز 

 .احلوافزاخلدمات املستثناة من  السلع و لقوائم النشاطات و :المراجعة الدورية  -
    رافقة ملهذا القانون بعض اهليئات احلكوميىة  أنشأ :2331لسنة  رمراقبة في قانون االستثماالمتابعة و الهيئات . رابعا

متثلت هذه اهليئات  ،احلوافز الضريبة اليت أقرهامتكينها من االستفادة من  العمل على ومتابعة املشاريع االستثمارية  و
 .و اهليئات األخرى املكملة هلا  (Andi)الوطمية لتطوير االستثماركالة يف الو 

، و كان من أبرز االستثمار نميةفة إىل تهود اهلاداجلطار إيف  حداث الوكالةإمت :الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار -1
  :2110االستثمارية مبوجب قانون االستثمار لسنة  اريعاملمنوحة للمشاحلوافز الضريبية دارة إ مهامها

مبوجب األمر  نشئتأ هي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية املعنوية :الوطنية لتطوير االستثمار وكالةالتعريف بال -(أ
لتتحول بداية من  0115اليت أنشئت سنة ، (Apsi)لة ترقية ودعم ومتابعة االستثماروكال متدادنك  15 -10

العديد من التعديالت طالت  هذه عرفت عملية التحولو  ،(Andi)إىل الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار 2110
  :التنظيمي للهيئة األوىل أبرزها اإلطار املؤسسايت و

تساهم لهياكل جهوية للوكالة  ،أولويات التطوير االستثماري تكفل باسرتاتيجيات وإنشاء اجمللس الوطين لالستثمار لل -
جلنة طعن وزارية  و ،املادية لتسهيل وتبسيط عملية االستثمار بالتشاور مع الفاعلني احملليني يف توفري الوسائل البشرية و

 ؛مشرتكة للفصل يف طلبات املستثمرين
إلغاء حد  يها، وتبسيط إجراءات احلصول عل و احلوافزختفيف ملفات طلب  ،على االستثمار احلوافزمراجعة نظام  -

 .التمويل الذايت املطلوب
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جمموعة من  2110مبوجب قانون االستثمار لسنة  ةلذه الوكاهل تسندأُ  :الوطنية لتطوير االستثمار مهام الوكالة -(ب
 2:اآليت يف هباصدور املرسوم التنفيذي اخلاص بقبل ضبطها  1،املهام املبدئية

 :و جتلت هذه املهام يف :اإلعالم و تسهيل إجراءات إنشاء المشاريع و مرافقتها -(أ-ب
بدور دعائي  هااإلعالمي قيام هادور أبرز ما يف  و ،لصاحل املستثمرين التوجيه ضمان خدمة االستقبال ول ،اإلعالم -

 ؛لينياحمل لسياسية التحفيز الضرييب املنتهجة جلذب املستثمرين األجانب و
 ؛على املستوى احمللي 3مركزيالإنشاء الشباك الوحيد ال من خالل ،تسهيل اإلجراءات -
قصد تقدمي املبادرات  األجنبية احمللية واخلاية  و التعاون مع اهليئات العمومية العمل و عن طريق ترقية االستثمار -

 ؛ملستثمرين لدى اإلداراتفقة امرا و مساعدة، و اهلادفة لرتقية احمليط العام لالستثمار يف اجلزائر
     ضمان تسيري احملفظة العقارية املتبقية من أيول املؤسسات العمومية ل ،االقتصادي تسيري العقاراملسايمهة يف  -

 ؛إعالم املستثمرين عن توفر األوعية العقارية ، واملنحلة
 :هذه املهمة ما يلي تشمل:  المتابعة -(ب-ب
 ؛ستثمرين املستقرين غري املقيمنيباجتاه امل ،جناز املشروعإاملتابعة ملا بعد  واإليغاء  تطوير خدمة الريد و -
االقتصادية مجع املعلومات حول التدفقات ، و جنازهاإمستويات تقدم  توفري اإلحصائيات املتعلقة باملشاريع املسجلة و -

 .صاحل الضرائبمل السنوية ألنشطتهمصيلة احلاعتمادا على تصرحيات املستثمرين ب ،رتتبة عنهاامل
 : تتمثل مهام الوكالة يف هذا اجملال يف: الضريبية الحوافز إدارة -(ج-ب
حتديد املشاريع اليت متثل أيمهية خاية لالقتصاد الوطين اعتمادا على املعايري والقواعد املعتمدة من قبل اجمللس الوطين  -

 ؛ضمن اإلطار التشريعي طة الويية وحتت إشراف السل هلااملمنوحة  احلوافز حول  التفاوض ، ولالستثمار
مبقارنتها مع  ،احلوافزمن يف االستفادة اخلدمات املشكلة هلا  السلع و التأكد من أحقية االستثمارات املصرح هبا و -

 املستثناة؛السلع  القوائم السلبية للنشاطات و
برنامج شراء التجهيزات للمستثمرين إعداد قوائم  و ،جزئياأو  كليائها  إلغا ،احلوافزمقررات االستفادة من  إيدار -

 ؛اإلجراءات التنظيمية الشروط و حسب احلوافزاملؤهلني لالستفادة من أنظمة 
السلع غري املؤهلة لالستفادة من نظام احلوافز يف  قوائم النشاطات وو على مقررات الوكالة  ةإدارة التعديالت احملتمل -

 ؛املبلغة للمستفيدينو اإلجراءات احملددة مسبقا  ظل احرتام الشروط و
 . حتويل االستثمارات وأاستالم تصرحيات التنازل  -
بأيمهية  إقناع املستثمر حيث حتاول من خالل األوىل ،مهام الوكالة أبرزاملتابعة  الضريبية و احلوافز إدارةتعد مهمتا       

خل املستثمر بشروط أما ة العمومية إذا موارد اخلزين هدراملتابعة دون  بينما حتولحلثه على االستثمار،  هذه احلوافز
  .احلوافز الضريبية سريان ةانتهاء فرت مع قام بتصفية مشروعه أو تنازل عنه  أو  ،االستفادة

                                                           
1

 .12المادة ، مرجع سابق، 16-12 األمر   
2

 ..1113 21-12المؤرخ في  623-13المرسوم التنفيذي    
3

 .1113 21-12المؤرخ في  623-13حددها المرسوم  الالمركزيمهام الشباك الوحيد    
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املقررة على كفاءة هذه الوكالة يف إدارهتا وتروجيها بشكل حيفز االستثمار مبا  ةالضريبي احلوافزيتوقف جناح أنظمة  لذا     
وتزويد  رفضهاالتحفيزات أو  رةاإلدارة الضريبية بتطبيق مقر لتزام إمدى  ، ومن جهة املرحلة وأهدافهايتفق مع أولويات 

 .من جهة أخرى عمليات املعاينة اليت تقوم هبا ن خاللم همبالتجسيد الفعلي ملشاريعاملتعلقة عطيات املبالوكالة 
للوكالة الوطنية لتطوير األخرى الداعمة اهليئات   نجمموعة م 2110أنشا قانون االستثمار لسنة  :األخرىالهيئات  -2

 : من بينها االستثمار
       رئاسته مباشرة إىل رئيس  تعود ،15-10ر مأنشئ هذا اجلهاز مبوجب األ: المجلس الوطني لالستثمار -(ا

 1:ددت يالحياته يفحُ  و ،احلكومة
 ؛حتفيز االستثمارهبدف  تماشية مع التطورات احلايلةامل ، و التدابريثمارتطوير االستو أولويات يجية اقرتاح إسرتات -
 ؛االستثمارات املعنية هبذه اآللية خبصوص املستثمرين الفصل يف االتفاقيات املربمة بني وكالة ترقية االستثمار و -
 ؛معلى ضوء أهداف هتيئة اإلقلي و ،15-10النظام االستثنائي للتحفيز يف إطار األمر بحتديد املناطق املعنية  -
 ؛تزويد احلكومة باقرتاحات تتعلق بالتدابري الضرورية لتنفيذ ترتيبات دعم االستثمار وتطويرها -
معاجلة كل املسائل األخرى ، و وتطويرها هااألدوات املالية املالئمة لتمويل حفز وتشجيع استحداث املؤسسات و -

 .املتصلة بتنفيذ قانون االستثمار
      طت فعليا عند يدور املرسوم التنفيذي احملدد لصالحياته وتنظيمه وسريه بغري أن يالحيات مهام اجمللس ضُ   
 2:يف متثلت مهام إضافيةأوكلت له  هوتطوير  من أجل متكينه من ترقية االستثمارف ، 2116ذلك سنة  و
  اجلديدة  احلوافز دراسة االقرتاحات املتعلقة مبنحه، و حتديد أهداف تطوير  دراسة الربنامج الوطين لرتقية االستثمار و -

 ؛املوجود منها  تعديلأو 
املقاييس املعتمدة يف حتديد  ، وتعديلها وحتيينها الضريبية و احلوافزالسلع املستثناة من  حتديد قائمة النشاطات و -

 ؛املشاريع االستثمارية اليت تكتسي أيمهية خاية بالنسبة لالقتصاد الوطين
ضبط قائمة النفقات اليت ميكن اقتطاعها من ، و الوطين لرتقية االستثمار تقييم القروض الضرورية لتغطية الربنامج -

 .الصندوق املخصص لدعم االستثمار وترقيته
احلوافز مهمة إدارة كل ما يتعلق بشؤون االستثمار  مبا يف ذلك أنظمة  له يتضح مما سبق أن هذا اجلهاز أوكلت  

رب من النتائج اليت سيفضي إليها التطبيق الفعلي لقانون االستثمار هذا حيمله املسؤولية على اجلزء األك و ،ةالضريبي
يف هذا االطار كوهنا األداة املعتمدة   ،الضريبة لرتقية االستثمار احلوافزخاية ما تعلق بقدرته على توظيف  ،10-15

 .من جهة أخرى يالحيات تعديلها وتوسيعها ا له منمل و ،من جهة
يضم ممثلني جلميع  الذي، ستثمرين مت إنشاء الشباك الوحيدجراءات أمام املهيل اإلمن أجل تس: الشباك الموحد -(ب

مديرية         ،مركز السجل التجاري و املتمثلة يف وكالة تطوير االستثمار، اهليئات اليت هلا عالقة باإلستثمار

                                                           
1

 . 22. 21مادتان ،مرجع سابق،ال 16-12المرسوم  
2

 .6المحدد لصالحيات المجلس الوطني لالستثمار وتشكيلته وتنظيمه وسيره،المادة   1113. 21. 2المؤرخ في  622-13المرسوم التنفيذي الجزائر،  
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اجمللس و  ،مديرية التشغيل ،ليمية و البيئةالتهيئة اإلق ،مديرية التعمري ، مديرية اجلمارك ،مديرية أمالك الدولة ،الضرائب
  1.الشعيب البلدي

        تكفل بتمويل املساعدت املقدمة من طرف الدولة للمستثمرين يف شكل ي: صندوق دعم االستثمار -(ج
 2.لتغطية النفقات اخلاية بأعمال القاعدة اهليكلية الالزمة إلجناز االستثمارات ،امتيازات

حصيلة هذه الوكالة يف ظل احلوافز الضريبية املمنوحة  جتلت  :تطوير االستثماروطنية للاالة وكال نشاطحصيلة  -3
 : للمشاريع االستثمارية احملدثة يف اطارها يف

   :استحداث املشاريع االستثمارية و توجهاهتا الوضعية التالية عرف: استحداث المشاريع االستثمارية -(أ
يف جمال  2014سنة  ىل غاية هناية إ ومنذ نشأهتا حصيلة الوكالة  عرفت :المحدثة يةاالستثمار اريع تطور المش -(أ-أ

 :التطورات التاليةاالستثمارية  اريعاملش استحداث
 .2102 – 2112للفرتة  (Andi) يف اطار احملدثةاالستثمارية  اريعتطور املش:(62 )اجلدول رقم                      
 (مليون دج)قيمة االستثمارات اريعشاملعدد            السنوات

 (%)التطور نسبة العدد
2112 495 - 10.506 
2115 0.620 220000 516.211 
2112 006 - 26001 220.060 
2115 056                - 2056 010.051 
2116 2.012 050025 206.155 
2110 2.250 012052 662.002 
2110 6.550 55050 0.520.126 
2111 6.152 6012 251.500 
2101 5.562 - 01005 501.052 
2100 5.600 2022 0.550.000 
2102 6.100 6005 052.125 
2105 0.110 50021 0.060.120 
2014 1.112 25012 2.012.551 
 01.502.000 - 50.000 اجملموع

 .2105. 10. 05بتاريخ  www.andi.dz  :مت إعداد اجلدول بناء على إحصائيات  وكالة تطوير االستثمار يف :املصدر  

ظل تطبيق نفس يف  ةغري مستقر ترية بو  قيمة السواء من حيث العدد أم  زيادة حجم االستثمارات التطور املسجل يف متيز   
اف يق أهدميكن االعتماد عليها يف حتق ما قد يفسر على أهنا مل تكن عامال حامسا يف جذب االستثمارات، و من مث ال احلوافز،

  .املستوى املرغوب كما أن املشاريع احملدثة مل تكن يف. االستثمارية اريعاملش بنستحداث مزيدا منحمددة مسبقا تتعلق 

                                                           
1

      ير االستثمار و تنظيمها المتضمن صالحيات الوكالة الوطنية لتطو 1113. 21. 12المؤرخ في  13/623الجزائر، رئاسة الحكومة، المرسوم التنفيذي  

 (1113لسنة  32ج ر رقم . ) 11و سيرها، المادة 
2

 .11، مرجع سابق، المادة  16-12األمر رقم   
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 يف إطار احملدثة اريعاملش متثل املشاريع االستثمارية احمللية غالبية :طبيعة االستثمار ع المشاريع المحدثة بحسبيتوز  -(ب-أ 
و ذلك ما . هلذه االستثماراتاملمنوحة  وافزاحلمن أيمهية رغم على الاالستثمارات األجنبية  جذبيف  اضعف يظهر ما  الوكالة،هذه 

 :التايل اجلدول يوضحه
 .2102 – 2112حسب طبيعة االستثمار للفرتة  Andi يف اطار احملدثةتوزيع املشاريع االستثمارية :(63 )رقم اجلدول            

 قيمة االستثمارات اريعاملش           طبيعة االستثمار
 (%) النسبة (مليون دج)املبل   %النسبة العدد

 00 0.100.000 11 50.522 االستثمارات احمللية 
 25 2.552.111 0 562 االستثمارات األجنبية 

 011 01.502.000 011 50.000 اجملموع
 .2105. 10. 05بتاريخ  www.andi.dz  :ثمار يفمت إعداد اجلدول بناء على إحصائيات  وكالة تطوير االست :املصدر  

  تهانسب ، فمن حيث عدد املشاريع بلغتمن االستثمارات الكلية النصيب األكرب االستثمارات احمللية حصةنالت         
  %25مقابل  % 00 نسبة شكلت حصتهااالستثمارات و من حيث قيمة ، األجنبية الستثماراتل %0 مقابل % 11

 .األجنبية لالستثمارات

وكالة ال  اطار احملدثة يفثل اجلزء األكرب من املشايع االستثمارية مت :نوعية  االستثمار ع المشاريع المحدثة بحسبيتوز  -(ج-أ
 :يف مشاريع جديدة كما هو موضح يف اجلدول

 .2102 – 2112تثمار للفرتة حسب نوع االس Andi يف اطار احملدثةاالستثمارية  اريعتوزيع املش:(64)اجلدول رقم             
 (مليون دج) قيمة االستثمارات اريعاملش           نوع االستثمار

 %النسبة املبل   %النسبة العدد
 52055 5.220.0200 50065 52.551 اإلنشاء
 21025 2.015.625 51000 25.502 التوسع

 0020 020.060 0065 165  اهليكلة وإعادة إعادة التأهيل،
 011 0.102.202 011 50.000 عاجملمو 

 .2105. 10. 05بتاريخ  www.andi.dz  :مت إعداد اجلدول بناء على إحصائيات  وكالة تطوير االستثمار يف :املصدر  
القيمة من  %52055 بنسبة و قدرت حصتها  اريع احملدثةعدد املشمن  % 50066املشاريع اجلديدة نسبة  شكلت 

هو لتحفيز الضرييب خاية و أن اهلدف األساسي ل ،مهمة التوسعية اريعتبقى نسبة املش لكن .لالستثماراتاإلمجالية 
 .جديدة بالدرجة األوىلاستثمارية مشاريع  إحداث

املستهدف كان القطاع اخلاص  تنمية استثمارات  إن :مصدر تدفق االستثماراتتوزيع المشاريع المحدثة بحسب  -(د-أ
 إسناد االقتصاد الوطين وأداء  حتسني  يفمسايمهته بغية الرفع من  ،2110لسنة  ستثمارقانون اال طرفبالدرجة األوىل من 

طار هذه إاالستثمارات احملدثة يف  تركيبة و قد جاءت .القطاع العام يف القضاء على الكثري من املشاكل على غرار البطالة
  :منسجمة مع هذا التوجه مثل ما يوضحه اجلدول التايلالوكالة 
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 2102 - 2112للفرتة  مصدر تدفق االستثمارحسب  Andi يف اطار احملدثةتوزيع املشاريع االستثمارية :(65)اجلدول رقم     
 (مليون دج)قيمة االستثمارات اريعاملش           القطاع القانوين

 %النسبة املبل   %النسبة العدد
 52015 5.612.221 10020 50.055 القطاع اخلاص
 55011 5.650.205 0065 101 وميالقطاع العم

 01010 0.050.200 1002 05 القطاع املختلط
 011 01.502.000 011 50.000 اجملموع

 .2105. 10. 05بتاريخ  www.andi.dz  :مت إعداد اجلدول بناء على إحصائيات  وكالة تطوير االستثمار يف :املصدر  
للحوافز  لتأثري الكبريلنتيجة منطقية  يه و ،ن إمجايل االستثماراتم %10املشاريع االستثمارية اخلاية نسبة  فاقت   

ينظر أليها  حيث ،ال سيما بالنسبة لالستثمارات الصغرية و املتوسطة القطاع اخلاص الضريبية على قرارات االستثمار يف 
تعظيم العائد االقتصادي  وثمار االست نميةكوسيلة لت  اقبل النظر إليهأرباحه  زيادةا لمصدر على أهنا  مستثمري هذا القطاع
  .االستثمارية اريعو االجتماعي للمش

املشاريع االستثمارية األجنبية على قلتها إىل تعود معظم  : حسب الجنسيةالمحدثة توزيع االستثمارات األجنبية  -(ه-أ
 :مستثمرين من الدول األوربية كما هو موضح يف اجلدول التايل

 2102 - 2112حسب اجلنسية للفرتة Andi يف اطار احملدثةع املشاريع االستثمارية األجنبية توزي:( 66)اجلدول رقم     
 (%) النسبة (مليون دج )قيمة االستثمار (%) النسبة اريععدد المش اإلقليم
 55065 051.215 56012 506 أوربا
 2001 005.201 1051 55 آسيا

 2060 65.000 0000 01 أمريكا
 52002 0.225.255 51050 000 مج الدول العربية

 10110 2.102 1000 0 اسرتاليا
 5002 01.105 2051 05 متعددة جنسيات
 011 2.552.111 011 562 جملموع

 .2105. 10. 05بتاريخ  www.andi.dz  :مت إعداد اجلدول بناء على إحصائيات  وكالة تطوير االستثمار يف :املصدر  
مت إقرارها اليت حلوافز الضريبية حزمة ا ،الزمنية اليت جتاوزت العشريةالفرتة  إىل دا و قيمة بالنظرنسجل هنا تواضع املشاريع عد    

  .حلوافزاهذه من  نتظرةاألهداف امل، و جلذب املستثمر األجنيب 
 :يلعرف توجه املشاريع االستثمارية املسار التا: المحدثة للمشاريع االستثمارية الجغرافيالتوجه القطاعي و  -(ب
 بنيعلى توزيع املوارد االستثمارية  ةالضريبي حلوافزتكتسي قدرة ا :المحلية االستثمارية اريعالقطاعي للمشزيع التو  -(أ-ب

القطاعات االقتصادية املختلفة أيمهية خاية يف إحداث التغيريات املطلوبة يف هيكل االقتصاد الوطين، مبا يتماشى مع متطلبات 
تبعا ملبدئي األولوية  ،ةالقطاعات االقتصاديخمتلف توازن لالستثمارات بني املتخصيص ال على وقف حتقيقهااليت يتالتنمية الشاملة 

ن القطاعات اإلنتاجية تعد أساس إحداث تلك نالطبيعة الريعية القتصادها، ف بالنظر إىل املرحلة اليت متر هبا اجلزائر و و .األيمهية و
بالرجوع إىل إحصائيات وكالة تطوير و  .بعيدا عن التبعية لربميل النفطلتنمية االقتصادية يمهيتها يف تسريع عملية االتغيريات أل

 :بني القطاعات االقتصادية كالتايلمشاريع االستثمارية  قد توزعت جند أن األيمهية النسبية لل نشأهتااالستثمار منذ 
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 .2102 – 2112حسب قطاع النشاط للفرتة  Andi اريف اط احملدثةاملشاريع االستثمارية  وزيعت:(67 )اجلدول رقم        
 (مليون دج)قيمة االستثمارات اريعاملش           قطاع النشاط

 (%)سبةالن املبل   (%)النسبة العدد
 0002 005.600 2011 161 الزراعة
 05001 0.560.601 01011 00.255 و الري العمومية والسكن األشغال البناء،

 55021 0.055.015 02011 0.101 الصناعة
 1015 10.520 0011 010 الصحة
 0021 051.105 55011 50.555 النقل

 1060 0.115.005 0011 655 السياحة 
 0021 026.166 01011 5.111 اخلدمات
 1056 50.502 1011 2 التجارة

 5012 210.220 1011 5 االتصاالت
 011 01.502.000 011 50.000 اجملموع

 .2105. 10. 05بتاريخ  www.andi.dz  :إعداد اجلدول بناء على إحصائيات  وكالة تطوير االستثمار يفمت  :املصدر  
 :و لتوضيح الكيفية اليت توزعت هبا املشاريع االستثمارية على القطاعات االقتصادية ميكن عرض بيانات اجلدول من خالل الشكل التايل  

 

الزراعة
  

البنا  و األش ا  
العمومية

   

الصناعة
   

الصحة
  

الن  
   

السياحة
  

ال دمات
   

التجارة
  

االتصاالت
  

            1                                                                            
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 (.67)ء على معط  ت   ج  ل         إع  د   ج  ل ب :    ص                                                

 حيث ،جمتمعة القطاعات االقتصاديةباقي يف ية االستثمار املشاريع االستثمارية يف قطاع النقل نسبة  اريعنسبة املش فاقت     
هي نتيجة طبيعية  و ،االستثمارات الكلية قيمةمن   %0021 تتجاوز مل من العدد اإلمجايل للمشاريع يف حني % 55 بلغت

 أساسا على اإلعفاء الكلي دون متييز بني القطاعات اعتمدتاليت  لسياسة التحفيز الضرييب املنتهجة يف إطار هذه الوكالة
ريع االستثمارية سريعة دوران رأس قدرة على اجتذاب املشاهي ال التحفيز من أدوات داةمييز هذه األ االقتصادية و فروعها، فما

تعميم اإلعفاء الضرييب دون مراعاة االختالف بني املشاريع  يؤديو  .سهلة التصفيةو  قليلة املخاطر، قليلة فرتة االسرتداد، املال،
  :إىل االعتبارات السابقةمن حيث 
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 ؛اجية احملققة للتنمية االقتصاديةتوجيه االستثمارات خارج املشروعات اإلنت -
  .النقل و اخلدمات إىل القطاعات التجارية واإلنتاجية تدفق رأس املال من القطاعات  -

   قطاع على غرار  إىل قطاعات أساسية اتيف توجيه االستثمار  ةالضريبي احلوافز دورحمدودية تؤكد معطيات اجلدول و     
يف  تهعلى الرغم من أيمهيالقيمة اإلمجالية لالستثمارات،  من % 0002 نسبةإذ مل تتجاوز قيمة االستثمارات املوجهة إليه  ،الزراعة

 .واردات اجلزائر نسبة كبرية من منتجات هذا القطاعشكل الراهن حيث تيف الوقت  دعم االقتصاد الوطين
 االستثمارية احمللية اليت اجتهت حنو قطاع روعاتخبالف املش: االستثمارية األجنبية روعاتللمش التوزيع القطاعي -(ب-ب

  :يف اجلدول ةبينامل بالكيفية على القطاعات االقتصادية وزعتن االستثمارات األجنبية تنف ،النقل بالدرجة األوىل
 .2102 – 2112النشاط للفرتة  حسب قطاع Andi يف اطار احملدثةاالستثمارية األجنبية روعات تطور املش:(68)اجلدول رقم      

 ة االستثماراتقيم روعاتاملش           قطاع النشاط
 النسبة (مليون دج)املبل   النسبة العدد

 1025 5.215 0061 1 الزراعة
 2052 51.005 06002 15 و الري األشغال العمومية والسكن البناء،

 60055 0.605.010 50025 522 الصناعة
 1050 05.505 0016 6 الصحة
 1055 02.215 5050 01 النقل

 01065 262.601 0000 01 السياحة 
 2005 10.025 00005 011 اخلدمات

 5001 01.220 1000 0 االتصاالت
 01101 2.552.111 01101 562 اجملموع

 .2105. 10. 05بتاريخ  www.andi.dz  :مت إعداد اجلدول بناء على إحصائيات  وكالة تطوير االستثمار يف :املصدر  

، %2005فاخلدمات  ،% 01065 سياحةمث قطاع ال ،الستثماراتهذه اقيمة من  % 60025نصيب القطاع الصناعي  بل    
بالنظر إىل الطبيعة الريعية لالقتصاد  مهمة هي قطاعات  و ،% 2052 األشغال العمومية البناء وف، %5001 فاالتصاالت

 .حلوافز الضريبيةا من همنحمت مستوى ما  ال ميكنها حتقيق مردود إقتصادي يكون يفلكن قيمة هذه االستثمارات  و ،اجلزائري
 الوطن  مناطقعلى من طرف الوكالة  احملدثة اريعتوزعت املش :المحدثة االستثمارية اريعللمش الجغرافيالتوزيع  -(ج-ب

 :بالصورة التالية
 2102-2112للفرتة  Andi يف اطار احملدثةللمشاريع االستثمارية  اجلغرايفالتوزيع :(69 )اجلدول رقم               

 2332-2312 2314 
 قيمة االستثمارات اريعالمش قيمة االستثمارات اريعالمش           المنطقة

 النسبة المبلغ مليون دج النسبة العدد النسبة المبلغ مليون دج النسبة العدد
 50065 0.205.626 65000 2.502 02011 2.005.662 60000 20.602 الشمال

 26061 505.555 20000 2.066 01065 200.226 00052 5.600 الهضاب العليا
 02066 520.551 02055 0.222 6055 060.052 02060 2.015 الجنوب

 011 2.012.151 0111 1.112 01101 2.526.021 01101 52.122 المجموع
 .2105. 10. 05بتاريخ  www.andi.dz  :مت إعداد اجلدول بناء على إحصائيات  وكالة تطوير االستثمار يف :املصدر  
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بني املناطق املختلفة، حيث تركز معظمها يف منطقة الوكالة  يف إطار دثةاحمل اريعع املشتوزيالتفاوت يف معطيات اجلدول تظهر    
   2102-2112 طيلة الفرتة من قيمة االستثمارات %02011 من عدد املشاريع اليت متثل حصتها %60000 الشمال بنسبة

هو ما  و .2102 من قيمة االستثمارات بالنسبة ملعطيات سنة %51عدد املشاريع و  من %66 تبقى هذه النسبة يف حدودو 
 حتظىحيول دون حتقيق التنمية اجلهوية املتوازنة، األمر الذي يستدعي ضرورة منح املشاريع االستثمارية املقامة يف املناطق اليت مل 

 .تركزت فيها االستثماراتمتميزة مقارنة باملناطق اليت  حوافز ضريبيةاستثمارات كافية، ب
هذه  طارإيف  احملدثةمل يقتصر على االستثمارات  ،القطاعات االقتصادية املالحظ أن سوء ختصيص املوارد بني املناطق و و    

أسلوب اإلعفاء الكلي دون التمييز  على ما جعل اعتماد سياسة التحفيز. الوكالة فقط بل طال كل اهليئات الداعمة لالستثمار
اجتاه عام يف سلوك  حيوله إىل املناطق اجلنوبية و القطاعات، يكرس االجتاه حنو اخنفاض الوزن النسيب للقطاعات اإلنتاجية وبني 

 .الصادرات القيمة املضافة و بنية الناتج احمللي اخلام وحيث من  قد أنعكس ذلك سلبا على هيكل االقتصاد الوطين و .املستثمر
 حمرك االقتصاد اجلزائري، مصدر احلصيلة قطاع احملروقات  حيث ال يزال ،إليرادات الضريبيةبنية اكما انعكس أيضا على 

 .على الصادرات ايستحوذ بشكل يكاد يكون تام والضريبية، 
توفري يف  دثة يف اطار الوكالة املشاريع االستثمارية احمل حصيلة مسايمهةثلت مت :إحداث مناصب الشغلمساهمة الوكالة في  -(ج

                                     :يف اجلدول التايل املبينة ب الشغلمناي
 .(ألف عامل:الوحدة) 2102-2112للفرتة   منايب الشغل توفرييف   Andi يف اطار احملدثةتطور مسايمهة املشاريع :(01)اجلدول رقم  

 Andi إطاردثة يف تطور منايب الشغل احمل تطور العمالة املشغلة تطور العمالة النشطة السنوات
 ( %)النسبة من العمالة املشغلة العدد

2112 1.515 6.011 210506 1022 
2115 0.001 6.616 620212 1015 
2112 1.200 0.011 010116 0002 
2115 1.215 0.125 0200005 0051 
2116 01.001 0.061 0600501 0011 
2110 1.161 0.512 2550005 2010 
2110 01.505 1.026 5220010 5006 
2111 01.522 1.202 2100015 2050 
2101 01.002 1.056 2600521 2001 
2100 01.662 1.511 5100555 6006 
2102 00.225 01.001 6600006 6056 
2105 00.162 01.000 0000222 0052 
2102 00.255 01.251 1620000 1051 

 .2105. 10. 05بتاريخ  www.andi.dz  :صائيات  وكالة تطوير االستثمار يفإح - :مت إعداد اجلدول بناء على :املصدر  -
 .سياسات والتوقعات لوزارة املاليةمديرية ال إحصائيات -                                                

Juillet 2012,p25. ,-Algérie, - Algérie.ONS, Collections Statistiques N° 173, Enquête Emploi auprès des Ménages2011  

-  Algérie,ONS, ACTIVITE, EMPLOI & CHÔMAGE AU 4ème TRIMESTRE 2013,N°653,p 11. 

-  Algérie,ONS, ACTIVITE, EMPLOI & CHÔMAGE en septembre 2014,N°683,p 12.    
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غري  ،هامؤشرات جناحبرز منايب الشغل أ توفريعلى  هتاقدر من جيعل هلذه الوكالة  مهمة ترقية االستثمار إسناد إن     
تتجاوز مسايمهتها يف التشغيل يف أحسن احلاالت  ملالوكالة  إطاريف  احملدثة  املشاريع تشري إىل أن معطيات اجلدول أن 

أما   .املشاريعهذه  الضريبية اليت استفادت منها وافزاحلرغم  من إحداثهاعشرية أكثر من بعد  ،2102بنهاية  % 1051
 :يليفكانت كما احملدث من طرفها تكلفة منصب الشغل  ويف التشغيل   هذه املشاريعمتوسط مسايمهة تطور عن 

 .2102 – 2112للفرتة  نصبامليف منايب الشغل وتكلفة  Andi يف اطار احملدثةتطور متوسط مسايمهة املشاريع :( 00)اجلدول رقم        
عدد تطور   السنوات

 المشاريع
ل تطور مناصب الشغ

 المحدثة
نصيب المشروع من  تطور

 العمالة
قيمة االستثمارات 

 (مليون دج)
مليون )تطور كلفة منصب الشغل

 (دج

2332 215 21.506 51000 10.566 5055 
2333 2.025 62.212 51022 212.005 0001 
2334 2.111 01.116 21001 056.525 0026 
2330 5.055 020.005 50050 155.502 0002 
2332 5.150 060.501 20056 0.220.200 0022 
2335 01.012 255.005 25012 2.106.011 0000 
2330 06.052 522.010 21061 5.202.025 1011 
2339 25.662 210.015 00025 5.055.022 1022 
2313 21.220 260.521 05010 2.255.556 1015 
2311 52.106 510.555 06015 5.565.260 1020 
2312 21.115 660.006 06021 6.501.212 1026 
2313 20.102 000.222 06056 0.001.521 01010 
2314 50.000 162.000 06055 01.502.000 01000 

 .2105. 10. 05بتاريخ  www.andi.dz  :إحصائيات  وكالة تطوير االستثمار يف - :مت إعداد اجلدول بناء على :املصدر  

ارتفاع كلفة ، منايب الشغل توفريمسايمهة املشروع االستثماري يف متوسط تراجع نسبة تكشف معطيات هذا اجلدول   
 .ضعف مسايمهة االستثمارات يف التوظيف إىل ذلك يضاف، و نصباالستثمار املطلوبة إلنشاء امل

 وافزجراء احلجدوى التكاليف اليت حتملتها اخلزينة العمومية  و ،لوكالةحول جدوى هذا ا التساؤليستدعي ما     
   .يف مستوى هذه التكاليف نتائج تكونحتقق أن دون ها ت منها املشاريع احملدثة يف اطار اليت استفاد املالية و ضريبيةال
معاملة ضريبية متييزية لصاحل املشاريع االستثمارية كثيفة اعتمدت  نتائج أفضل لوستسجل الوكالة كانت ا  رمب و 

 .مع ربط التمييز الضرييب بعدد فرص العمل اليت يوفرها املشروع ،االستخدام للعمالة
اليت ميكن أن تستفيد  الضريبيةفز على الرغم من احلواالوكالة مت إحداثها يف اطار ملشاريع اليت ا بشكل عام نسجل قلة   

املتعاملني االقتصاديني  عددإىل  فالوزن النسيب هلذه املشاريع متواضع جدا بالنظر ،منها املشاريع االستثمارية يف هذا اجملال
 :املقيدين يف السجل التجاري كما هو موضح يف اجلدول
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 .2102-2112عدد املسجلني يف السجل التجاري للفرتة  إىلنسبة  Andi يف اطار احملدثةاملشاريع  تطور:( 02)رقم  اجلدول        
في  حدثةتطور عدد المشاريع الم السنوات

 الوكالة اطار
تطور العدد اإلجمالي للمسجلين في السجل 

 التجاري
إلى العدد اإلجمالي  حدثةنسبة المشاريع الم

 (%)للمسجلين 
2112 215 000.052 10165 
2115 2.025 062.205 1022 
2112 2.111 155.052 1052 
2115 5.055 0.122.212 1050 
2116 5.150 0.012.210 1052 
2110 01.012 0.001.120 1006 
2110 06.052 0.205.051 0050 
2111 25.662 0.550.000 0005 
2101 21.220 0.210.221 2010 
2100 52.106 0.506.622 2051 
2102  21.115 0.516.552 2050 
2105  20.102 1.678.791 2010 
2102 50.000 0.011.551. 5.01 

 .2105. 10. 05بتاريخ  www.andi.dz  :إحصائيات  وكالة تطوير االستثمار يف -:ىمت إعداد اجلدول بناء عل :املصدر    
 - Algérie, ministère du commerce, centre national du Registre du commerce, les créations  d’entreprise en Algérie, statistique 2013, 

2014, p 73.    - Algérie, ministère du commerce, Rapport de conjoncture du secteur du commerce de l'année 2014 ,février 2015, p 4.    

تتجاوز يف أحسن احلاالت نسبة مل  ، فهيكالة الو  يف اطار دثةعدد املشاريع احمل تواضع اجلدول معطيات تبني     
 .2102بنهاية  يف السجل التجاري العدد اإلمجايل للمقيدين من  %  5001

نسبة االستفادة من اإلعفاءات الضريبية  أن ،2100سنة يف اجلزائر  الذي مت االقتصادي سحاملنتائج  كشفتوقد     
 (Andi) هذه الوكالة الستثمارات الناشطة يف إطاركان نصيب ا،  املسحممن مشلهم  % 2على قتصرت اوشبه الضريبية 

2205 %.1  
و االستفادة من املشاريع  إحداث هو ربط، لوكالةال ههذعدد املشاريع احملدثة يف اطار أسهم يف تواضع ن قد يكو وما    

من إمجايل املكلفني بالضريبة  %0200للضريبة تبعا للنظام احلقيقي، الذي ال تتجاوز نسبة التابعني له  باخلضوع حوافزها
  .ذاته االقتصادي املسححسب نتائج 

 ، فقدطار الوكالةإيف  احملدثة  الضريبية املمنوحة للمشروعات وافزالعمومية جراء احلاخلزينة  اليت حتملتهافة أما عن الكل   
 : بلغت مستويات مهمة كما يوضحه اجلدول التايل

 
 
 

                                                           
1
Algérie , ONS ,Collections Statistiques N° 172/ 2012 Série E : Economie N° 69 Premier recensement économique – 

2011– Résultats définitifs de la première phase. , juillet 2012, pp 28,31. 
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 .(ليون دجم:الوحدة).2102-2111للفرتة  Andiيف إطار  اريع احملدثة نوحة للمشالضريبية املم احلوافزكلفة  :(05) اجلدول رقم
   القيمة املضافة    ضريب السنوات

TVA/F 
الضريبة على ارباح 

 IBSالشركات
 الدفع اجلزايف

VF 
على انشاط  الضريبة
 TAPاملهين

 ة العقاري الضريبة
TF 

 التسجيل
ERGS 

 اجملموع

2111 18.091 5.560 165 5.005 05 0 20.025 
2110 20.152 0.066 2.515 5.110 00 06 22.552 
2112 01.010 5.155 062 6.060 1 2 50.215 
2115 50.026 5.011 0.652 00.205 6 0 56.250 
2112 52.211 5.512 562 2.510 0 5 21.205 
2115 20.210 02.155 000 2.662 5 6 22.210 
2116 50.510 5.116 50 2.006 5 1 51.556 
2110 25.010 0.220 1 2.112 2 1 51.122 
2110 66.526 6.500 1 5.562 0 0 06.205 
2111 55.060 601 1 010 26 1 55.562 
2101 50.156 05.051 1 0.106 0 1 05.002 
2100 21.022 5.505 1 5.015 0 1 56.265 
2102 05.056 0.501 1 2.050 0 1 00.200 
 660.020 25 10 62.560 6.220 60.526 525.562 احملموع

 ( 05امللحق رقم ) اإلحصائيات مكتب اجلبائية، العمليات مديرية للضرائب، العامة املديريةوزارة املالية،   :املصدر                    
مليون  660.020مبل   2102هناية يف اطار وكالة تطوير االستثمار  احملدثة  اريعلضريبية للمشا احلوافزبلغت كلفة   

      2102احملدثة إىل غاية هناية  من القيمة الكلية ألستثمارات املشروعات %01.20دينار جزائري و هي متثل نسبة 
مليون دينار  06002 للمشروع الواحد مبل الضريبية  لحوافزالكلفة املتوسطة ل قدرت و قد ،مشروع 21.115و املقدرة بـ 

 .جزائري
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 .ات الصغيرة و المتوسطةالستثمار ادعم  الممنوحة في إطار هيئات مرافقة و الحوافز: المطلب الثاني
اهليئات األخرى هبدف ، فقد مت إنشاء العديد من قرهتا قوانني االستثمار املختلفةالضريبية اليت أ وافزإىل احلضافة باإل  

الضرييب كأداة  احلافزاخلصوص، و هي األخرى اعتمدت على  توسطة على مرافقة و احتضان االستثمارات الصغرية و امل
 :من خالل العناير التالية ه، و ذلك ما سوف نتطرق إليأساسية لتحفيز و تنمية هذا النوع من االستثمارات

 ؛(ANSEJ)الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب: األول  لفرعا -
 ؛(CNAC) لبطالةالصندوق الوطني للتأمين عن ا:الثاني فرعال -
 .(ANGEM)الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر:الثالث فرعال -

 .Ansej))الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب: األول  لفرعا
املؤسسات املالية على  بالتنسيق مع البنوك و من خالل عملها رتسيخ فكرة املقاولة لدى الشباب،لعتمد عليها اُ     

 :و ضريبية تسهيالت إداريةو  قروض مبنحها ،يف خمتلف اجملاالت الصغرية اريعإنشاء املش
 216-16مبوجب املرسوم التنفيذي  0116أنشئت الوكالة سنة  :وكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبابالتعريف بال.والأ 

  :عن طريقملرافقة أيحاب املشاريع الصغرية  ،0116. 11. 22املؤرخ يف 
 ؛اريعهمجناز مشإ و ،متويل ،ءإنشا إعداد،يف  ممساعدهت -0
  ؛شاريعهمإدارة م يف جمال تسيري و مدعم قدراهتلالتمويل على  محصوهلقبل  متكوينه -2
 .ادميومته و اضمان استمرارهلبعد االجناز  هماريعشممتابعة  -5

 :أسندت للوكالة املهام التالية :وكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبابمهام ال -ثانيا

 :و ذلك من خالل  :و المتابعة إلعالمالتوجيه و ا -0 
 ؛تقدمي االستشارة لذوي املشاريع ومرافقتهم قصد جتسيد مشاريعهم االستثمارية و دعم -(أ

ختفيض نسب الفوائد يف حدود  ال سيما اإلعانات و ،تسيري خمصصات الصندوق الوطين لدعم تشغيل الشباب -(ب
 ؛التنظيم املعمول هبما و وفقا للتشريع و ،املبال  املريودة هلذا الغرض

املؤسسات املالية مبختلف اإلعانات  إعالم ذوي املشاريع االستثمارية املرشحة لالستفادة من القروض البنكية و -(ج
 ؛االمتيازات األخرى اليت ميكنهم االستفادة منها و ،لصندوق الوطين لدعم تشغيل الشباباملمنوحة من قبل ا

  التنظيمية املتعلقة مبمارسة  التشريعية و التقنية و تثمارية باملعطيات االقتصادية وتزويد ذوي املشاريع االس -(د
 ؛احلصول على القروض طيلة مسار الرتكيب املايل وم االستشارة هل تقدمي املساعدة و، و أنشطتهم

 :يف ذلكتجلى يو  :و اقتراح تدابير ترقية االستثمار المتابعة -2
مدهم  و ،ثمارية املنجزة لضمان تنفيذها طبقا لبنود دفاتر األعباء اليت تربط أيحاهبا بالوكالةمتابعة املشاريع االست -(أ

 ؛االستثمارات بنجنازخاية فيما يتعلق بالتدخل لدى املؤسسات واهليئات املعنية  ،باملساعدة عند احلاجة إىل ذلك
 ؛التدابري املرقية لتشغيل الشباب تشجيع اإلجراءات و -(ب
 ؛االجتماعية بنك للمشاريع ذات األيمهية االقتصادية و إنشاء -(ج
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املؤسسات املالية لضمان متويل املشاريع وتطبيق خطة  البنوك و سيما: المعنية باالستثمار داراتمع اإلالتواصل  -3
 .استغالهلا متابعة جتسيد املشاريع االستثمارية و و ،التمويل

تكليف مكاتب الدراسات املتخصصة  موعة من الصالحيات متثلت يفجم هلا نحتمهامها بصورة جيدة مُ  إلجناز و  
اهلياكل التكوينية  رفقةتدريب ال تكوين والإعداد برامج ، دراسات اجلدوى حلساب ذوي املشاريع االستثمارية بنجناز

انة باخلرباء االستع، وتكوينهم يف تقنيات تسيري مشاريعهم لصاحل أيحاب املشاريع االستثمارية قصد جتديد معارفهم 
اختاذ كل التدابري اهلادفة لتعبئة املوارد اخلارجية املخصصة لتمويل إحداث ، و وتكليفهم بدراسة املشاريع االستثمارية

 .1التنظيم املعمول هبما استعماهلا يف اآلجال احملددة طبقا للتشريع و األنشطة و
جمموعة يستويف  الشخص الذيمن خدمات هذه اهليئة  فيديست:الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبابب صيغ التمويل.ثالثا
 :توفر ييغتني للتمويل يمها و2،الشروطمن 

 :يف اجلدول ةوضحبالكيفية املياحب املشروع  يكون بني الوكالة و :التمويل الثنائي -1
 .شبابتشغيل الدعم مستويات التمويل الثنائي لدى الوكالة الوطنية ل:( 02)اجلدول رقم                

 القروض بدون فائدة املسايمهة الشخصية البيان
 %25 %05 مليون دينار 2أقل أو يساوي :املستوى األول
 %21 %01 مليون دينار 01و 2بني  ما:املستوى الثاين

 :www.ansej.org.dzا يفومنشوراهت احملدد لشروط االستفادة من اعانة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 210-16املرسوم التنفيذي  :صدرامل 
وقد كانت ييغة هذا التمويل عند يدور املرسوم التنفيذي  ،البنك وياحب املشروع يكون بني الوكالة و :التمويل الثالثي -2

                   :احملدد لشروط االستفادة من إعانة الصندوق الوطين لدعم تشغيل الشباب كما هو موضح يف اجلدول التايل
 تشغيل الشبابدعم مستويات التمويل الثالثي لدى الوكالة الوطنية ل:(05 )اجلدول رقم             

 بنكيالالقرض  القروض بدون فائدة املسايمهة الشخصية 
 املناطق اخلاية املناطق العادية

 %01 %01 %25 %5 مليون دينار( 0)أقل أو يساوي واحد:(0)املستوى 
 %02 %01 %21 للمناطق اخلاية %0أو  % 01 مليون دينار( 2)و ( 0)بني  ما:(2)املستوى
 %02 % 01 % 05 للمناطق اخلاية % 00أو  %05 مليون دينار( 5)و ( 2)بني ما:(5)املستوى
 %00 %65 %05 للمناطق اخلاية % 02أو  %21 .مليون دينار( 2)و ( 5)بني  ما:(2)املستوى

 .5،2،00املواد  احملدد لشروط االستفادة من اعانة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، 0116. 11. 10املؤرخ يف  210-16املرسوم التنفيذي :صدرامل  
 :أيبحت بالكيفية املوضحة يف اجلدول التايل غري أن هذه الرتكيبة كانت حمل مراجعة وتعديل يف الفرتات الالحقة و   

 .2100بداية من مارس  تشغيل الشبابدعم ة الوطنية لمستويات التمويل الثالثي لدى الوكال:(06 )اجلدول رقم   
 القرض بنكي القروض بدون فائدة  املسايمهة الشخصية 

 املناطق اخلاية املناطق العادية
 %01 %01 %25 %5 مليون دينار 2أقل أو يساوي :(0)املستوى 
 %02 %01 %21 %0أو  % 01 مليون دينار 01و  2بني  ما:(2)املستوى

 :www.ansej.org.dzومنشوراهتا يف احملدد لشروط االستفادة من اعانة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 210-16املرسوم التنفيذي  :صدرامل

                                                           
1

 .3المادة  والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، 2223. 12. 11المؤرخ في  123-23الرسوم التنفيذي  الجزائر، 
2

 .1المادة  الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، والمتضمن تحديد شروط االستفادة من إعانة  2223. 12. 11المؤرخ في  128-23راجع المرسوم التنفيذي  
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 1:كما يلي  و أيبحت الحققد كانت هذه الرتتيبات حمل تعديل  و  
نسبة  و رفع ،%0لشخصية إىل املسايمهة ا ختفيض ،مليون دينار (15)سقفه إىل  مت رفع :لمستوى األول من التمويلا -

 ؛% 21القروض بدون فوائد إىل 
 مع ختفيض نسبةمليون دينار 01و 15بني  اليت ترتاوح قيمتها اتالستثمار ل موجهأيبح  :لمستوى الثاني من التمويلا -

 .%20القروض بدون فوائد إىل  رفع نسبة  و % 2املسايمهة الشخصية إىل 
االستثمارية  اريعتستفيد املش :طار وكالة دعم تشغيل الشبابإفي  المحدثة اريعلمشالضريبية الممنوحة ل الحوافز .رابعا

 2:يمها على مرحلتني احلوافز الضريبية  طار هذه الوكالة منإاحملدثة يف 
 :التالية احلوافزب اريعحتظى فيها املش : نجازمرحلة اإل -1
 ؛جناز املشروعإراء التجهيزات اليت تدخل مباشرة يف أو ش الضريبة على القيمة املضافة عند إنشاء اإلعفاء من  -(أ

 ؛جناز املشروعإحقوق اجلمركية على التجهيزات املستوردة اليت تدخل مباشرة يف لل %5عدل املخفض ملل اخلضوع -(ب
 ؛اتساإلعفاء من حقوق التسجيل على عقود تأسيس املؤس -(ج
بعد سابقا االستفادة مرة ثانية من كل االمتيازات املذكورة  ،لسنة الثالثةميكن للمؤسسة الراغبة يف توسيع نشاطها ابتداء من ا   

 .ثبات مردوديتهاإ نسبة من ديوهنا و هاتسديد
 :التالية احلوافز لمشاريعلمتنح فيها : مرحلة االستغالل -2
سنوات مبوجب قانون ( 01)إىل  مت رفعها سنوات(15)البنايات اإلضافية ملدة  على البنايات و ةالعقاري ضريبةاإلعفاء من ال -(أ

 ؛"الصندوق اخلاص لتطوير مناطق اجلنوب" يف املناطق املستفيدة من اعانة  2102املالية لسنة 
سنوات ترفع (15)ملدة  ،الضريبة على أرباح الشركات حسب احلالة اإلعفاء من الضريبة على الدخل اإلمجايل و -(ب

عمال على ( 15)ثالثة بتوظيف  ستثمراملعند التزام ( 12)متدد يف احلالتني بسنتني و ،سنوات يف املناطق املراد ترقيتها(16)إىل
سنوات يف املناطق املستفيدة من ( 01)ىل إمدة االعفاء الكلي  2102، و قد رفع قانون املالية لسنة األقل ملدة غري حمدودة

 ؛"تطوير مناطق اجلنوببالصندوق اخلاص " اعانة 
سنوات بالنسبة للمناطق املستفيدة من اعانة ( 01)مت رفعها إىل  سنوات( 15)على النشاط املهين ملدة  ضريبةاإلعفاء من ال -(د

 ."تطوير مناطق اجلنوببالصندوق اخلاص " 
 هابعد تسديدالسابقة  احلوافزاالستفادة مرة ثانية من كل  ،ميكن للمؤسسة الراغبة يف توسيع نشاطها ابتداء من السنة الثالثة   

 .ثبات مردوديتهاإ من ديوهنا ونسبة 
 :األخرى متثلت يف احلوافز ببعض 2100بداية من سنة  احلوافزهذه  دعمتقد  و   
الضريبة على الدخل  يف ملدة ثالث سنوات املذكورة سابقا من ختفيض احلوافزاالستثمارية بعد انتهاء فرتة  اريعاستفادة املش -

بالنسبة للسنة %51 ،وىلبالنسبة للسنة األ %01بنسبة  على النشاط املهين لضريبةاو  ،الضريبة على أرباح الشركات ،مجايلاإل
  ؛3ةبالنسبة للسنة الثالث % 25  ، والثانية

                                                           
1

 ( .1122لسنة  22ج ر  رقم )  1122مارس  3المؤرخ في  22/216الجزائر، المرسوم التنفيذي رقم  
2

 www.ansej.org.dz.المراسيم التنفيذية ومنشورات الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب في 
3

 . 26سابق، المادة ، مرجع  1122قانون المالية التكميلي لسنة  
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ىل إ( 15)من  املمارسة يف املناطق املراد ترقيتها على البنايات املستعملة يف األنشطة ةالعقاري ضريبةعفاء من المتديد فرتة اإل -
 ؛2تطوير اجلنوببسنوات بالنسبة للمناطق املستفيدة من إعانة الصندوق اخلاص ( 01)و إىل 1سنوات (16)
راد املناطق امل يفسنوات  (16)متدد إىل  ،بداية من تاريخ االستغالل سنوات (15)عفاء من الضريبة اجلزافية الوحيدة ملدة اإل -

 .3على األقل لفرتة غري حمدودة مستخدمني (15)توظيفبعند تعهد املستثمر أخريني و متدد بسنتني  ،ترقيتها
متثلت حصيلة الوكالة يف ظل حزمة احلوافز الضريبية اليت : الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب نشاط حصيلة .خامسا

  :يف اآليتمنها املشاريع االستثمارية احملدثة يف إطارها  استفادت
 :التطورات التاليةمنذ نشأهتا الوكالة  طارإيف  ةاحملدث اريععرفت املش:المحدثة تطور المشاريع االستثمارية -1

 . 2105 – 1996للفرتة  ANSEJ يف اطار احملدثةشاريع االستثمارية اجملمع للمتعداد التطور :( 00)اجلدول رقم          
 (دج) للمشروع ة التكلفة املتوسط (دج 501)قيمة االستثمارات  املمولة عدد املشاريع السنوات

50 .02 .2112 51.101 010.510.555 0.005.151 
50 .02 .2110 06.501 000.200.050 2.152.520 
50 .02 .2110 10.102 210.122.020 2.025.251 
50 .02 .2111 000.062 201.010.051 2.210.505 
50 .02 .2101 021.515 521.005.105 2.225.101 
50 .02 .2100 005.555 200.200.002 2.610.061 
50 .02. 2102 221.020 610.021.500 2.006.255 
50 .02 .2105 212.006 021.051.115 2.110.202 
50 .02 .2102 555.122 0.110.150.115. 5.125.006 
50 .02 .2105 556.000 0.012.055.111 5.116.156 

 .51، ص 2105لسنة   22نشرية م ص م رقم  إحصائياتمت إعداد اجلدول بناء على  :املصدر     
 .2106. 12. 12 :، تاريخ االطالع   www.ansej.org.dz/?q=fr/content/nos-statistique: احصائيات الوكالة يف -     
، غري 2105مشروع منذ إنشائها إىل غاية هناية  556.000 هذه الوكالة حداثها يف اطارإاليت مت  اريعاملش بل  عدد   

فنن  ،يف اطارها للمشاريع احملدثة نوحةمامل الضريبية ت العشريتني و أيمهية احلوافزأنه بالنظر إىل الفرتة الزمنية اليت قارب
  . نتائجها مل تكن يف مستوى ما كان منتظر منها

 اريعشاملجند أن  ،نشأهتامنذ  الوكالةبالرجوع إىل إحصائيات  :المحدثة االستثمارية اريعالتوزيع القطاعي للمش -2
 :بني القطاعات االقتصادية كالتايلتوزعت  يف اطار هذه الوكالة اليت مت احداثهاية ر االستثما
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 .3، المادة ، مرجع1122قانون المالية التكميلي لسنة  
2

 .21، المادة 1122المتضمن قانون المالية لسنة   1126. 21. 61المؤرخ في  11-26الجزائر، القانون رقم  
3

 .22، مرجع سابق، المادة 1122قانون المالية لسنة  
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 .2105 –0116حسب قطاع النشاط للفرتة  Ansej يف اطار احملدثةاملشاريع االستثمارية  وزيعت:(00)اجلدول رقم            
 قيمة االستثمارات املمولة املشاريع           قطاع النشاط

 (%)النسبة )دج 501)املبل   (%)النسبة العدد
 25 200.601.111 26 065.121 اخلدمات
 00 005.201.111 02 50.056 الفالحة

 1 011.202.111 6 22.200 صناعةال
 21 225.151.111 25 00.016 نقل ال

 00 000.565.111 1 50.056 بناء و أشغال عمومية
 011 0.012.055 011 556.000 اجملموع

 .25ص   ،2105 لسنة  22رقم  نشرية م ص م إحصائياتاد اجلدول بناء على مت إعد :املصدر         
 .2106. 12. 12: ، تاريخ االطالع   www.ansej.org.dz/?q=fr/content/nos-statistique: احصائيات الوكالة يف -                 

 
 :مثل ما يوضحه الشكل البياين التايلاجتهت غالبية املشاريع االستثمارية حنو قطاعي اخلدمات و النقل  لقد     
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 (.   78)   إع  د       ب  ء على معط  ت   ج  ل     :    ص                                              

     
االستثمارات  قيمةمن  %02 بقارب ما و عدد املشاريعمن  % 25 نسبة املشاريع االستثمارية يف قطاع النقل شكلت   

 .من حجم االستثمارات %25 ما يقاربمن عدد املشاريع و  %26نسبة فشكلت مشاريعه   قطاع اخلدمات أما ،الكلية
 هي نتيجة طبيعية  و .توالياالبناء و األشغال العمومية مث الصناعة  الفالحة و تقليدية ولالصناعة ا لتأيت بعد ذلك قطاعات
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    اليت تعتمد أساسا على اإلعفاء الكلي دون متييز بني القطاعات ضرييب املنتهجة يف إطار هذه الوكالةلسياسة التحفيز ال
قليلة  داة التحفيز هذه قدرة عالية على اجتذاب املشاريع االستثمارية سريعة دوران رأس املال،ألمعروف أن و  .و فروعها

يف توجيه  ةالضريبي احلوافز دورحمدودية معطيات اجلدول تؤكد  كما. سهلة التصفيةو  قليلة املخاطر، فرتة االسرتداد،
   االقتصاد  تطويريف  ماتهعلى الرغم من أيمهيالصناعة  و ،الزراعةقطاع على غرار  االستثمار إىل قطاعات أساسية

 .غالبية واردات اجلزائر نيالقطاع ينيف الوقت الذي تشكل فيه منتجات هذ ، والوطين
 املناطقالوكالة على خمتلف طار إاحملدثة يف  اريعتوزعت املش:المحدثة االستثمارية اريعللمش فيالجغراالتوزيع  -3

  بالكيفية التالية
 .2105-1996للفرتة حسب اجلهات  Ansej  يف اطار احملدثةملشاريع االستثمارية توزيع ا:(01 )جلدول رقما         
 املشاريع املنطقة

 ( %) النسبة العدد
 60022 225.222 (الوسط، الشرق، الغرب )الشمال

 22012 00.620 اهلضاب العليا
 1000 52.621 اجلنوب
 011 556.000 اجملموع
                  .20ص   ،2102نشرية م ص م السداسي األول  إحصائياتمت إعداد اجلدول بناء على  :املصدر            

 .2106. 12. 12: ، تاريخ االطالع   www.ansej.org.dz/?q=fr/content/nos-statistique: احصائيات الوكالة يف -           
بالشكل الذي و توجيهه االستثمار  تنميةيف  املسايمهة ،يف اطار هذه الوكالة املنتهجةالضرييب كان ينتظر من سياسة التحفيز      

 .ناطق البالدعلى اختالف أنواعها داخل  كافة م ستثماريةبنقامة املشاريع اال يسمح
الوكالة بني املناطق املختلفة، حيث تركز معظمها يف  دثة يف اطاراحمل اريعغري أن معطيات اجلدول تظهر التفاوت يف توزيع املش   

عرفها توزيع يو نفس الوضعية  ،%1000بينما مل تتجاوز املشاريع يف اجلنوب من عدد املشاريع  %60.22 منطقة الشمال بنسبة
و من مث عدم  1.الواليات حيث تركزت املشاريع االستثمارية يف عدد قليل من الواليات الكربى على وجه اخلصوص املشاريع على

هو ما حيول دون حتقيق  وتوجه املشاريع حنو خمتلف جهات الوطن بالشكل الذي حيقق التوازن اجلهوي يف توزيع االستثمارات، 
  .التنمية اجلهوية املتوازنة

االستثمارية املقامة يف املناطق اليت مل تستقطب اريع املش املعاملة التميزية لصاحلمن رغم على الالوضع ا جل هذو قد سُ    
الدور  ضعفهذا يعين  و .نعفاءات ضريبية متميزة مقارنة باملناطق اليت تركزت فيها االستثماراتحتظى ب حيث ،استثمارات كافية

لوكالة، و هو الواقع الذي مت تسجيله بالنسبة للوكالة ا هيف اطار هذ احملدثةمارات املمنوحة لالستث ةالضريبي للحوافزالتوجيهي 
  .االشارة إىل ذلك ناسلفأالوطنية لتطوير االستثمار كما 

 إطارالضريبية يف  وافزاالستثمارية املستفيدة من احلوعات ر املش مسايمهةحصيلة ثلت مت:الشغلمناصب المساهمة في توفير  -4
       :التايليف منايب الشغل توفري يف كالة الو هذه 
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 (.22)راجع الملحق رقم 
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 . 2105 -0116للفرتة  منايب الشغل توفرييف   Ansej يف اطار احملدثةتطور مسايمهة املشاريع  :(01 )اجلدول رقم          
عدد منايب  املشاريع عدد الفرتة

 الشغل
متوسط منايب الشغل 

 للمشروع
 قيمة االستثمارات

 (دج501)
ملنصب تكلفة املتوسطة ال

 (دج)    الشغل
0116- 2110 06.501 225.510 2000 000.200.050 020.650 
0116- 2110   10.102 202.026 2055 210.122.020 056.106 
0116- 2111  000.062 552.550 2002 201.010.051 002.600 
0116- 2101 021.515 512.660 2001 521.005.105 060.012 
0116- 2100 005.555 205.525 2062 200.200.002 105.222 
0116- 2102  221.020 602.555 2026 610.021.500 0.025.515 
0116- 2105 212.006 001.060 2025 021.051.115 0.015.550 
0116- 2102 555.122 015.110 2020 0.110.150.115. 0.252.012 
0116- 2105 556.000 055.210 2051 0.012.055.111 0.210.555 

  .21، ص 2105لسنة  25و نشرية م ص م رقم  .51، ص 2102نشرية م ص م لسنة على معطيات مت إعداد اجلدول بناء  :املصدر    
 .2106. 12. 12 :تاريخ االطالع   www.ansej.org.dz/?q=fr/content/nos-statistiques :احصائيات الوكالة يف -    
      منايب  توفريسايمهة املشروع االستثماري يف مل ةتوسطاملنسبة ال اخنفاضعلى معطيات اجلدول  يالحظ       

معاملة اعتمدت  كانت النتائج ستكون أفضل لو و .نصباالستثمار املطلوبة إلنشاء املرتفاع كلفة إباملقابل  و ،الشغل
ضرييب بعدد فرص العمل اليت يوفرها مع ربط التمييز ال ،ضريبية متييزية لصاحل املشاريع االستثمارية كثيفة االستخدام للعمالة

 : فكانت كما يلي املناطقمنايب الشغل على مستوى  توفريأما عن مسايمهة الوكالة يف  .املشروع سنويا
 .2105-1996للفرتة يف خلق منايب الشغل حسب اجلهات  Ansej  يف اطار احملدثةمسايمهة املشاريع االستثمارية :(00 )اجلدول رقم        

 ( %)  النسبة منايب الشغل  املنطقة
 60050 506.015 الشمال

 20015 000.061 اهلضاب العليا
 1052 00.622 اجلنوب
 011 055.210 اجملموع

 .22ص  مرجع سابق، ،2102لسداسي الثاين لنشرية م ص م  إحصائياتمت إعداد اجلدول بناء على  :املصدر            
 .2106. 12. 12: تاريخ االطالع   www.ansej.org.dz/?q=fr/content/nos-statistiques :احصائيات الوكالة يف -          

 %00012طار هذه الوكالة نسبة إالشمالية من منايب الشغل اليت احدثتها املشاريع الناشطة يف  املنطقةبل  نصيب     
ضعية اليت يعرفها توزيع منايب و هي نفس الو .%0012، و أخريا اجلنوب بنسبة %20020مث اهلضاب العليا بنسبة 

ما يظهر 1،الشغل احملدثة على مستوى الواليات حيث متركز معظمها يف الواليات الكربى السيما العايمة و تيزي وزو
ريع اوزعت هبا املشتالتفاوت الكبري املسجل يف توزيع منايب الشغل بني املناطق املختلفة و هو انعكاس للكيفية اليت 

جيعل هلذه الوكالة  الشغل بالدرجة األوىلمهمة ترقية  إسنادنن و اخلالية ف .سبقت االشارة إىل ذلك سابقا االستثمارية كما
يف  احملدثة املشاريع تشري إىل أن اهليئات الرمسية إحصائيات ها، غري أن منايب الشغل أهم مؤشرات جناح توفريعلى  هتاقدر من 
الضريبية اليت استفادت  زفوااحلغم ر  2105بنهاية  2%0.10 ل يف أحسن احلاالت  تتجاوز مسايمهتها يف التشغي ملالوكالة  إطار

                                                           
1

 (.22)راجع الملحق رقم 
2

 .تم حساب النسبة بنسبة عدد الوظائف المحدثة في اطار الوكالة إلى العدد االجمالي للعمالة المشغلة في الجزائر 
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نسبة االستفادة من اإلعفاءات  أن 2100الذي عرفته اجلزائر سنة  االقتصادي اإلحصاءنتائج  كشفت كما. املشاريعهذه  منها
يف إطار الوكالة الوطنية لدعم  ية احملدثةاالستثمار املشاريع نصيب  بل ، املسحممن مشلهم  % 2 مل تتجاوزالضريبية وشبه الضريبية 

 1.و هي تفوق نسب االستفادة يف اهليئات األخرى جمتمعة % 6500نسبة منها تشغيل الشباب 
  :عرفت الوضعية التاليةالوكالة، فقد شاريع ماخلزينة العمومية جراء احلوافز الضريبية اليت استفادت منها  أما عن كلفة  

 .(مليون دج:الوحدة).2102-2111للفرتة  Ansejيف إطار  اريع احملدثةنوحة للمشالضريبية املم احلوافزكلفة  :(02) اجلدول رقم
القيمة املضافة    ةضريب السنوات

   TVA/F 
الضريبة على ارباح 

 IBSالشركات
 الدفع اجلزايف

VF 
الرسم على انشاط 

 TAPاملهين
 الرسم العقاري

TF 
 التسجيل
ERGS 

 اجملموع

2111 22.502 5.650 0.120 5.250 00 00 52.250 
2110 21.205 0.250 2.565 6.221 21 00 25.001 
2112 22.112 2.111 015 6.165 00 5 55.000 
2115 51.616 5.125 0.006 20.121 0 5 61.226 
2112 52.050 5.222 215 2.052 00 2 25.252 
2115 52.525 02.050 015 2.026 1 0 21.000 
2116 56.161 5.000 25 2.126 6 0 22.005 
2110 55.255 0.001 1 2.220 0 0 51.565 
2110 02.112 6.015 1 5.100 2 02 05.601 
2111 65.501 025 1 0.050 55 0 60.556 
2101 00.122 05.500 1 0.522 0 1 15.660 
2100 01.621 5.622 1 2.056 2 1 00.221 
2102 050.550 0.002 1 2.065 5 6 056.102 
 025.006 61 025 00.101 6.620 61.115 600.020 احملموع

 (.50امللحق رقم ) اإلحصائيات مكتب اجلبائية، العمليات مديرية للضرائب، العامة املديريةوزارة املالية،   :املصدر                    
        مليون دينار جزائري   025.006مبل   2102اية طار هذه الوكالة هنإيف  احملدثة  اريعالضريبية للمش احلوافزبلغت كلفة 
 .للمشروع الواحد مليون دينار جزائري 5050كلفة   و مبتوسط 

 .(CNAC)الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة:الثاني فرعال
     السيما الذين فقدوا منايبهم ألسباب  ،مت إحداثه لتوسيع النشاطات االقتصادية لصاحل فئة معينة للشباب 

 :اقتصادية، و قد عرفت مهامه العديد من التطورات
        احلد من هو جهاز مت إحداثه يف إطار برامج ترقية الشغل و :صندوق الوطني للتأمين عن البطالةالتعريف بال.أوال

قد مر  سنة، و 51 –55حداث املشاريع من طرف البطالني البالغني من العمر بني إأسندت له مهمة التكفل بدعم  ،البطالة
 :بعد مراحل

كمؤسسة عمومية للضمان االجتماعي تعمل على ختفيف اآلثار االجتماعية  0112مت إنشاؤه سنة :المرحلة األولى -1
حيث شرع يف تطبيق نظام  فقا ملخطط التعديل اهليكلي،و النامجة عن تسريح العمال األجراء يف القطاع االقتصادي 

                                                           
1Algérie ,  ONS, Collections Statistiques N° 172/ 2012 Série E : op-cit, p 28,31. 
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قد استفاد  و ألسباب اقتصادية، ألجراء الذين فقدوا منايب شغلهم بصفة ال إرادية وتعويض البطالة لفائدة العمال ا
 ؛(% 12)مسجال 210.515مسرحا من جمموع  010.051ما يقارب  2116من التعويضات إىل غاية أواخر 

عادة إدماج إل قام الصندوق بتنفيذ إجراءات احتياطية 2112إىل غاية سنة و  0110بداية من سنة : المرحلة الثانية -2
 توظيفهم متحتت رعاية مستخدمني  ،املساعدة على العمل احلر البطالني عن طريق املرافقة يف البحث عن الشغل و

معدات خمصصة هلذا  وتكوينهم خصيصا ليصبحوا مستشارين ومنشطني على مستوى مراكز مزودة بتجهيزات و
 ؛بطاال يف إحداث مؤسساهتم املصغرة 2.500متت مرافقة  و ،بطاال 00.505متكنوا من تدريب و  ،الشأن

مت تسطري تكوين  ،نتيجة تقلص عدد املسجلني يف نظام التأمني عن البطالة و 2112داية من سنة ب :المرحلة الثالثة -5
على تنفيذ  وعمل الصندوق ،املؤسسات املدجمة يف إجراءات ترقية الشغل إلعادة تأهيل البطالني ذوي املشاريع و

 ؛سنة  51-55إحداث النشاط لفائدة البطالني ذوي املشاريع البالغني من العمر ما بني جهاز دعم 
عمل الصندوق بناء على اإلجراءات اجلديدة املتخذة لرتقية الشغل بتنفيذ  2101بداية من سنة : المرحلة الرابعة -4

 . سنة 51 – 51لعمر ع البالغني من اجهاز دعم إحداث وتوسيع النشاطات لصاحل البطالني ذوي املشاري
يتم و 1جمموعة من الشروط،من يستوفون  همن خدمات يستفيد:الوطني للتأمين عن البطالة الصندوقب صيغ التمويل.ثانيا

ياحب املشروع  و ،البنك ،الصندوق من خالليتم  الذي ثالثيال تمويلالصيغة ب هطار إيف احملدثة متويل املشاريع 
 :بالكيفية التالية

 .مستويات التمويل لدى الصندوق الوطين للتأمني عن البطالة :(05 )ل رقماجلدو        
 القرض بنكي القروض بدون فائدة  احلد األدىن للمسايمهة الشخصية البيان

 %01 %25 %5 (مجيع املناطق)مليون دج  2أقل أو يساوي :(0)املستوى 
 2بني  ما:(2)املستوى

 مليون د ج  5و
 %01 %21  % 01 املناطق العادية

 %01 %22 %0 مناطق خاية واليات اجلنوب واهلضاب العليا
 . 1-2ملواد ا ندوق الوطين للتأمني عن البطالة،احملدد لشروط االستفادة من اعانة الص 2112جانفي  15املؤرخ يف  12-12املرسوم التنفيذي :املرجع    

 2:تاليةالالكيفية  تأخذو  ،ةالحق توقد كانت هذه الرتتيبات حمل تعديال
 ختفيض و ،%21القرض بدون فائدة إىل نسبة  رفع ،مليون دينار 5إىل  سقف االستثمار مت رفع:لمستوى األولا -

 ؛%0املسايمهة الشخصية إىل 
ارتفعت نسبة القرض بدون  و ،مليون دينار(01)و( 5)بني  يرتاوح مافيه االستثمار  جمالأيبح  :لمستوى الثانيا -

 .%2فضت املسايمهة الشخصية إىل خنا بينما ،% 20فائدة إىل 
تستفيد املشاريع احملدثة :طار الصنندوق الوطني للتأمين عن البطالةإفي  المحدثة اريعالممنوحة للمشالضريبية  وافزالح.االثث

 :يمها على مرحلتني طار هذا الصندوق من جمموعة من احلوافز الضريبيةإيف 
 :التالية زاحلواف اريع فيها املش نحمتُ :نجازمرحلة اإل -1
 ؛جناز املشروعبنمباشرة  املرتبطةإلنشاء أو شراء التجهيزات  الضريبة على القيمة املضافة بالنسبة اإلعفاء من  -(أ

                                                           
1

 .1روط االستفادة من اعانة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، المادة المحدد لش 1112جانفي  16المؤرخ في  11-12راجع المرسوم التنفيذي  
 ( .1122لسنة  22ج ر رقم ) 1122مارس  3والمؤرخ في  22/212الجزائر، المرسوم التنفيذي  2
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 ؛جناز املشروعإحقوق اجلمركية على التجهيزات املستوردة اليت تدخل مباشرة يف لل %5لمعدل املخفض ل اخلضوع -(ب
 .العقاريةاإلعفاء من حقوق حتويل امللكية  -(ج
 :التالية احلوافز اريعملشامتُنح فيها  : مرحلة االستغالل -2
 ؛ ملحقاهتا على البنايات و ةالعقاري ضريبةمن السنوات (15)ملدة اإلعفاء  -(أ

على  ضريبةال، و الضريبة على أرباح الشركات حسب احلالة من الضريبة على الدخل اإلمجايل وسنوات (15)ملدة اإلعفاء  -(ب
 .اط املهينالنش
وكالة الوطنية لللدى التطرق شارة إليها اإل تمت 012-00أقرها املرسوم التنفيذي بامتيازات جديدة  احلوافزتعززت هذه     

 2:مشلت 2100أخرى ذات طابع ضرييب جاء هبا قانون املالية التكميلي لسنة  و 1،تشغيل الشبابل
الضريبة ، مجايلعفاء املذكورة سابقا من ختفيض من الضريبة على الدخل اإلإلاالستثمارية بعد انتهاء فرتة ااريع استفادة املش -

للسنة  % 01ينسبة خضاع الضرييب على النشاط املهين خالل الثالث السنوات األوىل من اإلضريبة ال و ،على أرباح الشركات
 ؛بالنسبة للسنة الثالثة % 25، و للسنة الثانية %51، األوىل

 ؛ملناطق املراد ترقيتهايف اسنوات ( 16)ىل إ( 15)على البنايات املستعملة يف األنشطة من  ةالعقاري الضريبةمن عفاء متديد فرتة اإل -
( 15)على النشاط املهين من  ضريبةال الضريبة على أرباح الشركات و مجايل وعفاء من الضريبة على الدخل اإلمتديد فرتة اإل -

لتزام املستثمر إضافيتني يف حالة إبسنتني ملرة ثانية يف احلالتني  متدد الفرتةو  ،اسنوات يف املناطق املراد ترقيته( 16)ىل إ
 ؛عمال على األقل ملدة غري حمدودة( 15)بتوظيف 

بالنسبة للمناطق املستفيدة  2102سنوات مبوجب قانون املالية لسنة ( 01)إىل ( 15)عفاء من الضرائب السابقة من متديد فرتة اإل -
 ؛"وق اخلاص لتنمية اجلنوبالصند"من إعانة 

سنوات عند تواجد  (16)سنوات بداية من تاريخ االستغالل متدد إىل  (15)عفاء من الضريبة اجلزافية الوحيدة ملدة اإل  -
 3.توظيف ثالث مستخدمني على األقل لفرتة غري حمدودةبمتدد بسنتني عند تعهد املستثمر ، و األنشطة يف مناطق يراد ترقيتها

  : الصندوق فيما يلي نشاطمتثلت حصيلة : الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة نشاط ةحصيل.رابعا
املشاريع  استحداثيف  2102ىل غاية هناية إو منذ نشأته حصيلة الصندوق  ثلتمت:المحدثة  االستثماريةاريع طور المشت -1

 :االستثمارية املوضحة يف اجلدول
 .2102 – 1998للفرتة   cnac يف اطار احملدثة شاريع االستثماريةالتعداد اجملمع للمور تط:( 02)اجلدول رقم                   

 املشروع الواحدالتكلفة املتوسطة إلنشاء  (دج)قيمة التمويل  ةاملمول  املشاريععدد  السنوات
0110- 0220 002.565 526.001.221.010 5.155.100 

 .25ص   ،2102نشرية م ص م السداسي الثاين    إحصائيات -على مت إعداد اجلدول بناء  :املصدر            
 .20ص   ، 2105لسنة  26نشرية م ص م رقم  -.20ص  ،2102نشرية إحصائيات م ص م لسنة  -                     

 .2102هاية بن امشروع002.565 الضريبية احلوافزمن ت ستفادو ا صندوقال مت احداثها يف اطارملشاريع اليت ا بل  عدد    
 اريعشملاجند أن  نشأتهمنذ  الصندوقبالرجوع إىل إحصائيات : المحدثة االستثماريةاريع القطاعي للمش زيعو الت -2

 :بني القطاعات االقتصادية كالتايلاالستثمارية  توزعت 
                                                           

1
 .، مرجع سابق22/212المرسوم التنفيذي  
2

 .26، 3، 2،2، مرجع سابق، المواد 1122قانون المالية التكميلي  
3

 .22، مرجع سابق، المادة 1122ن المالية لسنة قانو 
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 .2102 –0110ة حسب قطاع النشاط للفرت  cnacيف اطار  احملدثةاملشاريع االستثمارية  وزيعت:(05)اجلدول رقم      
 التمويلقيمة  املمولةروعات املش           قطاع النشاط

 (%)النسبة (دج )املبل   (%)النسبة العدد
 22.51 05.115.100.516 20.22 22.202 اخلدمات
 1.00 55.152.115.112 0.55 1.556 الفالحة
 5.50 00.620.112.206 5.15 6.002 التقليدية الصناعة
 1.25 52.010.220.111 0.15 0.160 الصناعة
 20.00 025.150.160.122 51.25 50.226 النقل

 0.16 22.500.056.225 5.00 6.552 بناء و أشغال عمومية
 1.26 0.626.105.115 1.55 651 الصيانة

 1.51 0.022.511.005 1.20 561 املهن احلرة
 1.51 0.000.211.011 1.25 201 الصيد
 1.55 0.051.551.065 1.25 201 الري

 011 526.001.221.010 011 002.565 اجملموع
 .20، ص 2105 لسنة  26رقم  نشرية م ص م إحصائياتمت إعداد اجلدول بناء على  :املصدر                      

 :اين التايلشكل أوضح من خالل الشكل البيبتتضح الكيفية اليت توزعت هبا املشاريع االستثمارية على القطاعات االقتصادية  
 
                           

        
 (.85)   إع  د       ب  ء على معط  ت   ج  ل    :    ص                 

 حيث ،جمتمعةاألخرى يف القطاعات االقتصادية  اريعاملشقطاع النقل نسبة يف االستثمارية  اريعنسبة املش جتاوزت      
من عدد  %20مث قطاع اخلدمات بنسبة  ،االستثمارات الكلية قيمةمن % 20.00 من حيث العدد و %51بلغت 

ة على و الفالح ةصناعال عف الكبري لأليمهية النسبية لقطاعيالض مع ،االستثمارات قيمةمن  %22.51املشاريع و 
 %0.55و   %0هذه املشاريع نسبيت قيمة ما من تجاوز نصيبهيحيث مل  أيمهيتهما لالقتصاد الوطين يف املرحلة الراهنة،

كما  متييز بني القطاعات دون اإلعفاء الكلي املعتمدة أساسا علىهي نتيجة طبيعية لسياسة التحفيز الضرييب  و .تواليا
 .أسلفنا الذكر
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 :ليكماي املناطقى عل الصندوق طارإدثة يف احمل اريعتوزعت املش: المحدثة االستثماريةاريع للمش الجغرافيالتوزيع  -3
 .2102- 0199 للفرتة  اجلهاتحسب  cnac يف اطار احملدثةشاريع االستثمارية املتوزيع :(06 )اجلدول رقم        

 املشروعات املنطقة
 ( %) النسبة العدد

 56.02 22.150 الشمال
 52.26 25.510 اهلضاب العليا

 1.10 6.600 اجلنوب و اجلنوب الكبري
 011 02.051 اجملموع

 .20ص   ،2102م لسنة  م ص نشرية معطيات مت إعداد اجلدول بناء على  :املصدر            
على اختالف  تهابنقام للمشاريع االستثمارية حتقيق تنمية متوازنةاحلوافز الضريبية املمنوحة للمشاريع ينتظر من كان     

الوكالة بني  احملدثة يف اطار املشاريعتظهر التفاوت يف توزيع  غري أن معطيات اجلدول ،أنواعها داخل  كافة مناطق البالد
توزيع و نفس الوضع يعرفه  ،من عدد املشاريع %56.02املناطق املختلفة، حيث تركز معظمها يف منطقة الشمال بنسبة 

املعاملة التميزية من م رغال على دون حتقيق التنمية اجلهوية املتوازنة سيحولوهو ما 1،على الوالياتاملشاريع االستثمارية 
 ملدة أطولنعفاءات ضريبية حتظى ب إذ املشاريع االستثمارية املقامة يف املناطق اليت مل تستقطب استثمارات كافية لصاحل

املمنوحة  ةالضريبي للحوافزالدور التوجيهي  ضعف مؤشر علىهذا  ، ومقارنة باملناطق اليت تركزت فيها االستثمارات
 . إىل ذلك شارةكما سبقت اإل  األخرى الوكاالتالصندوق كبقية يف اطار هذا  طةالناشلالستثمارات 

وافز االستثمارية املستفيدة من احل اريعاملش حصيلة مسايمهة جتلت:مناصب الشغلفي توفير الصندوق مساهمة  -4
                                            :يف اآليت ،منايب الشغلتوفري  يف هذا الصندوق إطاريف املمنوحة الضريبية 

 . 2102 -0110للفرتة  منايب الشغل توفرييف   cnac يف اطار احملدثةتطور مسايمهة املشاريع  :(00 )اجلدول رقم          
عدد منايب  اريعاملش عدد الفرتة

 (عامل) الشغل
متوسط منايب الشغل 

 (عامل) للمشروع
 متويل قيمة

 (دج ) االستثمارات
 طةتكلفة املتوس
 (دج) ملنصب الشغل

0110-2102  002.565 220.151 2 526.001.221.010 0.505.100 
 .20، ص 2105لسنة  26و نشرية رقم  .20ص  مرجع سابق، ،2102م ص م لسنة  إحصائيات نشرية  اجلدول بناء على إعدادمت : راملصد  

االستثمار ارتفاع تكلفة و  ،منايب الشغل توفرييف  سايمهة املشروع االستثماريمتوسط م اخنفاضعلى معطيات اجلدول  يالحظ
 : فكانت كما يلي جهات الوطنمنايب الشغل على مستوى  توفرييف  الصندوقأما عن مسايمهة  ،نصباملطلوبة إلنشاء امل

 .2102-1998للفرتة  املناطقيف خلق منايب الشغل حسب  cnac يف اطار احملدثة مسايمهة املشاريع االستثمارية:(00)اجلدول رقم
 ( %) النسبة  منايب الشغل  املنطقة
 69.11 77.552 الشمال

 20.38 22.869 اهلضاب العليا
 10.50 11.787 اجلنوب
 011 112.208 اجملموع

  .2102نشرية احصائيات م ص م لسنة مت إعداد اجلدول بناء على  :املصدر            

                                                           
1

 (23)راجع الملحق رقم 
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طار هذا الصندوق تركز إل اليت وفرهتا املشروعات احملدثة يف لشغاتؤكد معطيات اجلدول أن عدد منايب        
أما على مستوى الواليات فقد تركزت يف املدن الكربى السيما العايمة و تيزي . منها يف واليات الشمال 61.00%

املناطق كما  يف هذه اريعنتيجة ركز املشالشغل يف اجلهات املختلفة للوطن  ما يعين غياب التوازن يف توفري منايب 1؛وزو
تتجاوز مسايمهتها يف التشغيل  مل صندوقال إطاريف احملدثة  املشاريع أن االحصائيات إىلتشري كما  .ىل ذلك سابقاإأشرنا 
 .2102بنهاية سنة  %2 2025نسبة

الضريبية  احلوافز الضريبية وشبهأن نسبة االستفادة من  2100 سنةالذي عرفته اجلزائر  املسح االقتصادينتائج  أوضحتقد  و
يف إطار الصندوق الوطين  احملدثةاالستثمارات  شكل منها نصيب، من املؤسسات اليت مشلها املسح %2 اليت مل تتجاوز

     3.% 600 نسبة (cnac)للتأمني عن البطالة
 .(ANGEM)الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر:الثالث فرعال

د من الفقر و حتسن ظروف حت جناعتها يف استحداث أنشطة اقتصاديةيعد القرض املصغر من األدوات اليت أثبتت    
 :إنشاء هذه الوكالة متطار معيشة الطبقات اهلشة من اجملتمع، و يف هذا اإل

 :مت إحداث هذه الوكالة لتسيري القرض املصغر يف اجلزائر :و مهامها القرض المصغرالوكالة الوطنية لتسيير ب التعريف.أوال
    تتمتع بالشخصية املعنوية و هي هيئة  2112 الوكالة سنة حدثتأُ :وكالة الوطنية لتسيير القرض المصغرالب التعريف -1

األنشطة  هاإحداث أنشطة اقتصادية مبا في االجتماعي من خالل هتدف إىل اإلدماج االقتصادي وو  ،االستقالل املايل و
 .شراء املواد األوليةو  ،لنشاطلالالزمة  املواد األولية شراء العتاد البسيط و عن طريق ،املنزلية

 :تتمثل مهام هذه الوكالة و يالحياهتا يف التايل :و صالحياتها الوطنية لتسيير القرض المصغر مهام الوكالة-2
 :املهام التالية ذه الوكالةأوكلت هل: ةمهام الوكال -(أ
 ؛التنظيم املعمول هبما تسيري جهاز القرض املصغر طبقا للتشريع و -
 ؛مرافقتهم قصد متكينهم من جتسيد أنشطتهم و ،تقدمي االستشارة هلم ،دعم املستفيدين -
 ؛إعالم أيحاب املشاريع املؤهلة لالستفادة مبختلف اإلعانات املمنوحة هلم، و منح قروض بدون فوائد -
مدهم يد  و ،هبا أمام الوكالةجنازها يف ظل التقيد الكامل ببنود دفاتر األعباء املتعهد إلضمان  متابعة أنشطة املستفيدين -

 ؛اهليئات املعنية بتنفيذ مشاريعهم ال سيما التدخل لدى املؤسسات و ،املساعدة عند احلاجة
 ؛املستفيدين من جهاز القرض املصغر إنشاء قاعدة معطيات حول األنشطة و -
 ؛ريد القروض االستشارة للمستفيدين يف مسار الرتكيب املايل و تقدمي املساعدة و -
املشاركة يف  و ،استغالهلا جنازها وإمتابعة  املؤسسات املالية يف جمال متويل املشاريع و وايل بشكل مستمر مع البنوك والت -

 ؛حتصيل الديون غري املسددة يف مواعيدها
هاز يف مرافقة املستفيدين من هذا اجل و، حتسيس ،املؤسسات  اهلادفة لتحقيق عمليات إعالم تفاقيات مع اهليئات واالإبرام   -

  ؛4إطار اجناز أنشطتهم
                                                           

 (.28)راجع الملحق رقم 1
 .تم حساب النسبة بنسبة عدد الوظائف المحدثة في الصندوق إلى العدد االجمالي للعمالة المشغلة في الجزائر 2

3 Algérie,ONS, Collections Statistiques N° 172/ 2012 Série E : op-cit, p 28,31. 
4

 .2المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، المادة  1112. 12. 11المؤرخ في  22-12المرسوم التنفيذي  



 .الجزائر في لالستثمار في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  الضريبي التحفيز سياسة كفاءة: الخامس الفصل

222 

 

 :ول هلالقيام مبهامها بشكل أفضل خُ حىت تتمكن الوكالة من ا :صالحيات الوكالة( ب
 ؛على اجناز مهامهاملساعدهتا االستعانة بذوي االختصاص  -
    هوية القيام بدراسات مونوغرافية ج و ،مدونات منوذجية خاية بالتجهيزات بنجنازتكليف مكاتب الدراسات املتخصصة  -

 ؛الوكالة صاحلحملية ل و
    توظيفها تبعا للتشريع  و ،اختاذ التدابري اهلادفة لريد املوارد اخلارجية املخصصة لدعم حتقيق أهداف جهاز القرض املصغر -

 .التنظيم املعمول هبما و
جملموعة من األشخاص املستوفون  ه الوكالةيستفيد من إعانة هذ :الوطنية لتسيير القرض المصغرالوكالة ب صيغ التمويل.نياثا
 :ييغة التمويل التالية عند انشائها الوكالة تعتمداو  1،لشروطا

 .مستويات التمويل يف إطار الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر:(01)اجلدول رقم 
 ةالقروض البنكي القروض بدون فوائد مسايمهة شخصية التكلفة اإلمجالية للمشروع طبيعة النشاط املمول

 11 % 11 %01 دج 51.111ال تتجاوز  شراء مواد أولية
احداث أنشطة بشراء العتاد 
 البسيط واملواد األولية الالزمة

ال تتجاوز  و 51.111تفوق 
 دج011.111

 ختفض اىل و % 5
 :بالنسبة%  5 
 .احلائزين على شهادة -
املناطق اخلاية  -

 واهلضاب العليا

 
    -
 

 % 10 أو % 15
 

وال تتجاوز  011.111تفوق 
 دج 211.111

 :بالنسبة  % 20وترفع اىل % 25
 .احلائزين على شهادة -
 املناطق اخلاية واهلضاب العليا -

01 % 

  احملدد لشروط االستفادة من إعانة القرض املصغر، 2112. 10. 22املؤرخ يف 05-12عداد اجلدول اعتمادا على املرسوم التنفيذي إمت :املصدر 
 .5،00،02املواد 

حتديد مستوى املسايمهة  و ،دج 0.111.111ىل إبرفع سقف تكلفة االستثمار  ،2100سنة بداية من دلت هذه الرتكيبة عُ    
 :صبح بالشكل التايلتمن كلفة املشروع ل%  0الشخصية بـ 
 . 2100مستويات التمويل يف إطار الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر بداية من  :( 11) اجلدول رقم 

 القروض بدون فائدة القروض البنكية املسايمهة الشخصية طبيعة املشروع تكلفة املشروع
 % 011 _   % 1 شراء مواد أولية دج 011.111ال تتجاوز 
حداث أنشطة باقتناء العتاد ا دج 0.111.111ال تتجاوز 

 البسيط واملواد األولية الالزمة
0% 01% 21% 

 .6املاد  املتعلق جبهاز القرض املصغر، 2100مارس  22املؤرخ يف  055-00لرئاسي رقم املرسوم ا -:املصدر           
 .املعدل لشروط االستفادة من إعانة القرض املصغر 2100مارس  22املؤرخ يف  052-00املرسوم التنفيذي  -                

 تستفيد املشاريع:وطنية لتسيير القرض المصغرفي اطار الوكالة ال المحدثة اريعالممنوحة للمشالحوافز الضريبية .ثالثا
 :التالية احلوافزاالستثمارية احملدثة يف اطار هذه الوكالة من 

 :تتمثل حوافز هذه املرحلة يف ما يلي :إلنجازامرحلة  -1
 ؛جناز املشروعإإنشاء أو شراء التجهيزات اليت تدخل مباشرة يف عند  الضريبة على القيمة املضافة اإلعفاء من  -
 ؛جناز املشروعإلحقوق اجلمركية على التجهيزات املستوردة اليت تدخل مباشرة يف ل %5لمعدل املخفض ل اخلضوع -

                                                           
1

 .المحدد لشروط االستفادة من إعانة القرض المصغر ومستواها 1112. 12. 11المؤرخ في  22-12المرسوم التنفيذي راجع  
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 ؛اإلعفاء من حقوق حتويل امللكية العقارية -
 :تستفيد فيها املشاريع من احلوافز التالية :ستغاللمرحلة اال -2
 ؛سنوات(15)ة ملد ملحقاهتا على البنايات و ةالعقاري ضريبةاإلعفاء من ال -
 ؛سنوات(15)الضريبة على أرباح الشركات حسب احلالة ملدة  اإلعفاء الكلي من الضريبة على الدخل اإلمجايل و -
 ؛سنوات (15)على النشاط املهين ملدة ضريبة اإلعفاء من ال  -

 1:مشلت 2100بامتيازات جديدة جاء هبا قانون املالية التكميلي لسنة  احلوافزقد تعززت هذه ل    
    الضريبة على الدخل اإلمجايل  يفختفيض  من  بعد انتهاء فرتة اإلعفاء املذكورة سابقادثة احملاالستثمارية  اريعاستفادة املش -

     على النشاط املهين خالل الثالث السنوات األوىل من اإلخضاع الضرييب  ضريبةال و ،الضريبة على أرباح الشركات وأ
 ؛للسنة الثالثة % 25و  ،للسنة الثانية % 50 ،للسنة األوىل %  70بنسبة

سنوات بالنسبة ( 16)سنوات إىل ( 15) على البنايات املستعملة يف األنشطة من ةالعقاري ضريبةمتديد فرتة اإلعفاء من ال -
  ؛للمناطق املراد ترقيتها

( 15) على النشاط املهين من الضريبة و ،الضريبة على أرباح الشركات وأمتديد فرتة اإلعفاء من الضريبة على الدخل اإلمجايل  -
لتزم املستثمر بتوظيف إيف احلالتني بسنتني إضافيتني يف حالة  مرة ثانية متدد و .سنوات يف املناطق املراد ترقيتها (16)إىل 

  ؛عمال على األقل ملدة غري حمدودة (15)
بالنسبة للمناطق  2102قانون املالية لسنة  سنوات مبوجب( 01)إىل ( 15)متديد فرتة االعفاء من الضرائب السابقة من  -

 ؛"اجلنوب نميةالصندوق اخلاص لت"املستفيدة من إعانة 
 املرادناطق املسنوات يف  (16)متدد إىل  ،سنوات بداية من تاريخ االستغالل (15)عفاء من الضريبة اجلزافية الوحيدة ملدة اإل -

 .2توظيف ثالث مستخدمني على األقل لفرتة غري حمدودةبثمر بسنتني عند تعهد املستيف احلالتني متدد  و ،ترقيتها
 :متثلت حصيلة الوكالة منذ إنشائها فيما يلي: الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر حصيلة نشاط .رابعا

       :يلعرفت املشروعات االستثمارية املستفيدة من سلف الوكالة التطور التا:الوكالة  طارإفي  المحدثةتطور المشاريع  -1
 .2102 -2115للفرتة  وكالة القرض املصغر يف اطار تطور عدد املشاريع املستفيدة من سلف دون فوائد:(10) اجلدول رقم             

 2014 2105 2102 2100 2101 2111 2110 2110 2116 2115     السنة    
شراء مواد 

 أولية
5.550 25.512 21.101 01.020 050.010 000.006 205.160 225.521 200.151 622.721 

إنشاء 
 مشروع

1 056 0.100 2.055 05.025 00.002 21.001 20.201 55.152 57.132 

 679.853 512.162 250.610 512.600 010.161 025.602 02.001 22.000 25.551 5.550 اجملموع
 .20، ص2100لسنة  21م ص م رقم  نشرية -  www.angem.dz.مت إعداد اجلدول بناء على معطيات الوكالة:املصدر

 .21ص ، 2102لسنة  22نشرية م ص م رقم  -         
 .20، ص 2105لسنة  25نشرية م ص م رقم  -         

                                                           
1

 .26، 3، 2،2، مرجع سابق، المواد 1122سنة قانون المالية التكميلي ل 
2

 .22، مرجع سابق، المادة 1122قانون المالية لسنة  
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             بنهاية  679.853سلفة يف السنة األوىل إلحداثها إىل  5.550رتفع عدد السلف املمنوحة من قبل الوكالة من إ  
، بينما مل تتجاوز السلف املوجهة إلنشاء  %10051 لشراء املواد األولية نسبةمنها ف املوجهة السل بلغت، 2102سنة 

 .%0020املشروعات نسبة  
املستفيدة من سلف  اريعاملش توزعت: تطور عدد المشاريع المستفيدة من السلف دون فوائد تبعا لقطاع النشاط -2

 :الوكالة على القطاعات االقتصادية التالية
 . 2102  -2115لقطاع للفرتة لتسيري القرض املصغر تبعا ل الوطنية وكالةالتطور عدد املشاريع املستفيدة من سلف :( 12)ول رقماجلد

 البيان           
 القطاع

   (%) النسبة  (دج)   القيمة   (%) النسبة   عدد املشاريع املستفيدة من سلف

 00.22 5.552.505.010 00.50 000.201 الصناعة التقليدية
 1.20 556.520.015 1.15 0.210 التجارة
 50.10 00.515.102.065 50.55 250.201 املصغرة الصناعة
 21.01 01.111.626.125 21.02 022.101 اخلدمات
 05.15 5.222.010.161 05.00 012.522 و الصيد الفالحة

 0.22 5.020.052.525 0.52 50.262 البناء واألشغال العمومية
 100 50.521.525.000 011 562.310 موعاجمل

 .26ص ،2105لسنة  26رقم نشرية إحصائيات م ص م  - .www.angem.dz: يف معطيات الوكالة -:مت إعداد اجلدول بناء على:صدرامل   

 :و ميكن عرض الكيفية اليت توزعت هبا سلف الوكالة على خمتلف القطاعات بيانيا يف الشكل التايل    
  

 

 
 (.92)    إع  د       ب  ء على معط  ت   ج  ل     :    ص                                    

 
و بعكس  . %00فالصناعة التقليدية بنسبة  ،%20من سلف الوكالة، مث اخلدمات  %50املصغرة نسبة نالت الصناعة   

 .حنو القطاع االنتاجي بالدرجة األوىلالسلف من ستفادة اهليئات السابقة فقد اجتهت اإل
  :التايلعانة الوكالة يف التوظيف يف إاملستفيدة من  اريعمتثلت مسايمهة املش:الوكالة طارإفي تطور عدد الوظائف المحدثة  -3
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 . 2102 -2115توظيف للفرتة وكالة تسيري القرض املصغر يف ال اعانة مسايمهة املشاريع املستفيدة من طورت:( 15)اجلدول رقم           
 %)نسبة مسايمهة الوكالة يف التوظيف زائرالعمالة املشغلة يف اجل عدد الوظائف يف اطار الوكالة 

2115 2.112 0.122.221 1016 
2116 50.525 0.060.012 1025 
2110 62.000 0.512.225 1002 
2110 020.521 1.026.111 0051 
2111 200.220 1.202.111 2051 
2101 215.500 1.055.111 5015 
2100 256.100 1.511.11 2006 
2102 600.202 01.001.111 6066 
2105  025.265 01.000.111 0000 
2102 0.101.000 01.251.111 1015 

ر كاسرتاتيجية خللق منايب الشغل يف القرض املصغ مغين ناير، -.2105. 15. 12بتاريخ   www.angem.dz.مت إعداد اجلدول بناء على معطيات الوكالة:صدرامل
 .20ص  ،2105لسنة  25نشرية م ص م رقم  -.2100 جامعة املسيلة  اجلزائر، يف ملتقى اسرتاتيجية احلكومة  يف مواجهة البطالة،

مسايمهة  ،منصب شغل 0.101.000حبسب االحصائيات الرمسية من توفري  2102ىل غاية هناية إمكنت هذه الوكالة      
من العمالة يف اجلزائر، و هي تفوق  نسبة مسايمهة الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب و الصندوق الوطين  1 %1.15بنسبة بذلك 

                                         .للتأمني عن البطالة
هبدف ات ترقية الشغل و االستثمار هيئو  يف اجلزائر يف اطار قوانني االستثمار يف منح احلوافزبعد السخاء الكبري  و اخلالية أنه 

أن   2100نتائج املسح االقتصادي الذي عرفته اجلزائر سنة  أظهرت فقد. جذب استثمارات املؤسسات الصغري و املتوسطة
  2:توزعت كالتايل%  2 مل تتجاوزشبه الضريبية  الضريبية و احلوافزمن  املستفيدين 

 ؛(Ansej) لة الوطنية لدعم تشغيل الشبابيف إطار الوكا دثةلالستثمارات احمل % 6500 -
 ؛(Andi) وكالة تطوير االستثمار يف إطار احملدثةلالستثمارات  % 2205 -
 ؛(Angem)يف إطار الوكالة الوطنية لضمان القرض املصغر احملدثة لالستثمارات % 501 -
 (.cnac)يف إطار الصندوق الوطين للتأمني عن البطالة احملدثةالستثمارات ل % 600 -
طار اهليئات املختلفة دورا كبري يف تواضع نتائج هذه األجهزة، و ما إقد يكون لتواضع نسبة املستفيدين من سياسة التحفيز يف  و

الستفادة و ا اريعاملش جداثإنتائج هذه األجهزة، ربط  نسبة املستفيدين منها و من مث تواضع أسهم أيضا يف تواضعقد يكون 
 مولنيمن إمجايل امل %0200للضريبة تبعا للنظام احلقيقي، الذي ال تتجاوز نسبة التابعني له  خبضوعهاالضريبية  وافزمن احل

 :، كما يوضحه اجلدولذاتهاالقتصادي  املسححسب نتائج 
 .تبعا ألنظمة اإلخضاع الضرييب يف اجلزائر توزيع املكلفني بالضريبة:( 12)اجلدول رقم                   

 أنظمة أخرى املعفون  اجلزايف  احلقيقي نظام اإلخضاع
 2502 202 5100 0200 (%) نسبة التابعين له

   SOURCE : Algérie,ONS ,Collections Statistiques N° 172/ 2012 Série E: Economie N° 69 Premier recensement    

économique – 2011– Résultats définitifs de la première phase. ,juillet 2012,p. 14 
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 .تم حساب النسبة، بنسبة عدد الوظائف المحدثة في اطار الوكالة إلى العدد االجمالي للعمالة المشغلة في الجزائر 
2
 Algérie, ONS, Collections Statistiques N° 172/ 2012 Série E : op-cit, p 28,31. 
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 منهــا تابعــة للنظــام اجلــزايف بنســبة 550.110 مؤسســة اقتصــادية مشلهــا املســح، تبــني أن 152.251 نيــت هــذه النتــائج علــىبُ     
وحــىت نســبة  .باخلضــوع للضــريبة تبعــا للنظــام احلقيقــي منهــا لــربط االســتفادة وافزاالســتفادة مــن احلــب غــري معنيــةهــي  و  % 5100

، و هـي األخـرى %5002 تشكل األنشطة التجارية منها نسبةو املستهدفة بالتحفيز،  %0200بـ  قدرةاملللنظام احلقيقي التابعني 
 . مستثناة من االستفادة

ويكــرس الشــعور بارتفــاع حجــم العــبء  .، و يقلــل مــن أيمهيــة النتــائج احملققــة مــن ورائهــاوافزاحلبــعــدد املســتهدفني  قلــلوكــل هــذا ي  
بنظــر الــذي حتدثــه الضــريبة علــى املشــاريع االســتثمارية الكبــري العــبء ذاتــه  املســحنتــائج  بينــت حيــثالضــرييب ممــا يعيــق االســتثمار، 

بلغـت نسـبة هـذا ، األعماهلـ اأن الضريبة متثـل عائقـ تعتقد حاملس مشلها املؤسسات اليت من% 66 فقد تبني أن، املستثمر يف اجلزائر
 :و توزعت كالتايللقطاع اخلاص ا لدى  %6606 االعتقاد

 ؛%6500 مث اخلدمات،  % 6500 تليها الصناعة ،لقطاع التجارة %6001ـ  نسبةبلقطاعات االقتصادية ا على -
 ؛صغرة اليت متثل غالبية النسيج املؤسسايت يف اجلزائرللمؤسسات امل % 6205 نسبة سجلت أما حبسب حجم املؤسسات ف -
  1.ملناطق الريفيةا يف %0105من حيث التوزيع اجلغرايف بلغت  -
 وافزا، بــالرغم مــن احلــبــدل اجلــاذب أو احملفــز هلــ اتكمثــبط لالســتثمار   الضــريبةأن غالبيــة املســتثمرين ال زالــت  تنظــر إىل ا يعــين مــ   

دوات التحفيـز يف أإىل أن اخللـل ال يعـود إىل  ؤشـرمـا قـد ي ؛الكثرية اليت أقرهتا قـوانني االسـتثمار املختلفـة و القـوانني الضـريبية العامـة
مــع  .مــا يعــود إىل الطريقــة الــيت اســتخدمت هبــا تلــك األدوات، و هــو مــا حنــاول الوقــوف عنــده يف املبحــث املــوايل حــد ذاهتــا بقــدر

خضوع املشاريع االستثمارية احملدثة يف إطار الوكالة الوطنية لـدعم تشـغيل الشـباب  2105قانون املالية لسنة  إقرار  شارة إىل أناإل
دج 51.111.111الــيت ال يتجــاوز رقــم أعماهلــا و الوكالــة الوطنيــة لتســيري القــرض املصـغر  و الصـندوق الــوطين للتــأمني عــن البطالـة

للضريبة تبعا لنظام الضريبة اجلزافية الوحيدة مـع احتفاظهـا بـنفس املزايـا الضـريبية الـيت كانـت تسـتفيد منهـا يف ظـل خضـوعها للنظـام 
يب على هذه املشاريع حيث أيبحت مطالبة على األقل بتحقيق يزيد من العبء الضريس، يف السنوات األوىل من نشاطها احلقيقي

ن تغطية قيمة هذه الضريبة، كما أهنا سـتدفع لتتمكن فقط م  طبيعة النشاطحسب  %02أو  %5هامش ربح يايف ال يقل عن 
عفـاء عد انتهاء فـرتة اإلالضريبة حىت يف حالة حتقيقها خلسارة ما دام أن وعاء هذه الضريبة هو رقم األعمال و ليس الربح، و هذا ب

 .، فضال عن فقداهنا حق االستفادة من كل أدوات التحفيز املرتبطة باملسك احملاسيب مثل االهتالكات و ترحيل اخلسائرالضرييب
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Algérie,ONS, Collections Statistiques N° 172/ 2012 Série E : op-cit, p 31. 
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 .و التدابير المقترحة لتفعيلها الضريبية تقييم منظومة الحوافز: المبحث الثالث
لمشاريع االستثمارية هي واحدة من حمددات كثرية تتحكم يف حتديد طبيعة و حجم ن احلوافز الضريبية املمنوحة لإ    

االستثمار الذي ميكن حتقيقه، األمر الذي يرهن كفاءة احلوافز الضريبية مبتغريات خارجية عنها، و من مث كلما كان املناخ 
تغريات باملفشل احلوافز يف حتقيق أهدافها  ربطقبل لكن . االستثماري مواتيا كلما أمكن توقع نتائج أفضل لربامج احلوافز

و اقرتاح  ينبغي التأكد من أن برامج التحفيز قامت على جمموعة من املبادئ الضرورية لنجاحهابيئة األعمال، األخرى ل
  :، و هو ما سوف نتطرق له من خالل العناير التاليةالتدابري اليت قد تدعم هذا النجاح أو معاجلة جوانب القصور فيها

 ؛مالءمة القواعد التنظيمية و التقنية للضريبة مع أهداف سياسة التحفيز الضريبي: المطلب األول  -

 ؛فعالية الخيارات المرتبطة بالحوافز الضريبية المستخدمة:المطلب الثاني  -

 .ي م ص مالتدابير المقترحة لتفعيل دور سياسة التحفيز الضريبي في تحفيز و توجيه االستثمار ف: المطلب الثالث  -
 .الضريبيسياسة التحفيز  مع أهدافللضريبة  و التقنية مالءمة القواعد التنظيمية: المطلب األول

        تنمية االستثمارات الصغرية عام و  وجهترقية االستثمار بعلى الرغم من أن هدف سياسة التحفيز الضرييب هو    
حيد من  ما سوف ،ذلكتتعارض مع قواعد الضرييب العام على  قيام النظاميف ظل  طبقت لكنها ،و املتوسطة بوجه خاص

 ينا التناقض إىل جمموعة من العوامل نتناوهلا من خالل العنصر و يعود هذ ،قدرة هذه السياسة على حتقيق أهدافها
 :نيالتالي

 ؛التقنية للنظام الضريبي بالخيارات رتبطةالعوامل الم:الفرع األول  -

 .بالتشريعات الناظمة للحوافز و اإلدارة الضريبية مرتبطةالعوامل ال: الفرع الثاني  -
 .لنظام الضريبيالخيارات التقنية لب المرتبطةالعوامل :الفرع األول

  اليت تتعارض مع هدف حتفيز املرتبطة باجلوانب التقنية للضريبة النظام الضرييب رتكزات ة مبلتتجلى أبرز العوامل املرتبط  
 :يف ؤسسات الصغرية و املتوسطةاملو توجيه االستثمار يف 

 :ذلك من خالل العناير التالية يتضح: عدم التناسب بين حجم االستقطاع الضريبي و سياسة تنمية االستثمار.أوال
     بقة على عوائد الديون يربز ذلك من خالل ضعف املعدالت الضريبية املط: دخار بالمقارنة باإلستثمارمحاباة اإل -1

هو احلد األدىن املطبق على عوائد االستثمار بالنسبة للخاضعني و  ،%31و اليت ال تتجاوز فاالت الكو الودائع و 
، و ال يقل هذا املعدل عن هبالنسبة للفئة العليا من %15إىل  معدالته صلتالذي  فق اجلدول التصاعدي للضريبة و

ال يقل  و ،8135غائهما بداية من سنة قبل ال بالنسبة للتابعني للنظام املبسط و نظام التصريح املراقب 81%
قبل  اخلاضعة للضريبة على أرباح الشركات للمؤسسات الصغرية و املتوسطةبالنسبة  %85 أو %32املعدل عن 

   نتاجي بالدرجة و الذي مل يكن يف ياحل القطاع اإل 8135بداية من  %81توحيديمها يف معدل واحد هو 
  .8135مع يدور قانون املالية التكميلي لسنة  لذا متت مراجعة هذا التوحيد ،األوىل

     دخوهلم حبسابات إدخارية مضمونة العائد و ختضع إلستقطاع ضرييب أقل  األفراد إىل إيداع فوائض هذا و قد يدفع  
يسهم يف تنمية  لن ذاو ه .و من مث تقل رغبتهم يف توظيف مدخراهتم يف استثمارات مباشرة و حتمل خماطر االستثمار
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جراءات السابقة اإل تحىت و إن أدو ، االستثمارات الصغرية و املتوسطة اليت تعترب مدخرات األفراد أهم مصادر متويلها
يف ظل األكرب سيكون املؤسسات الكبرية فنن املستفيد  بسبب تزايد املدخرات لديها، إىل زيادة قدرة البنوك على االقراض

 .ت الصغرية و املتوسطة من قبل البنوكقراض املؤسساإالتحفظ الذي تعرفه عملية 
 :ذلك من خالل يتضح : بالمقارنة باألمالك و الثروة رتفاع معدالت الضريبة على عائد االستثمارإ -2
   من تلك املعدالت اليت ختضع هلا العوائد النامجة عن املضاربات العقارية خضوع عوائد االستثمار ملعدالت أكرب  -(أ

 ؛عند تأجريها %35أو  %31عند التنازل عنها و  %5تجاوز أين ال ت أو تأجريها

 إعفاء عوائد التنازل عن األمالك العقارية احملققة من طرف اخلواص من الضريبة؛ -(ب

 ؛و عوائد األسهم و السندات العقارية األمالكالثروة من على اخنفاض املعدالت الضريبية املطبقة  -(ج

 ؛كما هو شأن مسايمهي شركات األموال من األشخاص الطبيعيني   أحيانا ضرييبعائد اإلستثمار إلزدواج خضوع  -(د

ل عن العقارات اليت يقوم هبا األفراد خارج أنشطتهم املهنية من ز إعفاء فوائض القيمة املرتتبة عن عمليات التنا -(ه
 .الضريبة، يف حني ختضع الفوائض احملققة يف إطار األنشطة املهنية للضريبة

 عربالصغرية و املتوسطة  ل املؤسساتضريبية ال تنسجم مع سياسة تنمية االستثمار املباشر من خالالعاملة ملهذه اإن   
العائد سيكون أكرب بسب ف ،و امتالك الثروة تدفع إىل توظيف األموال يف املضاربات العقارية ألهنااحلوافز الضريبية، 

 .ارنة بعوائد االستثماراألقل باملقالضرييب اإلعفاء من الضريبة أو اخلضوع 
من  ؤسسةتقتضي العدالة الضريبية مالءمة مقدار الضريبة للطاقة الضريبية للم:العدالة في توزيع األعباء الضريبية غياب.ثانيا

الضرييب  التشريعيسجل على  ما غري أن ،جهة، و خضوع مجيع املداخيل للضريبة بغض النظر عن مصدرها من جهة أخرى
 :الشأن اجلزائري يف هذا

 ؛ضعف املعدالت الضريبية املطبقة على األمالك أو يايف الثروة مقارنة مبعدالت الضرائب على عوائد االستثمار -1

 ؛لقطاع الفالحياخترجها عن دائرة الضريبة كما هو شأن تكاد املعاملة التفضيلية لبعض القطاعات إىل درجة  -2

 .للضريبةخضوعها شكلها القانوين أو نظام  إلختالففس العائد حتقق نمؤسسات بني عدالت الضريبة مالتمييز يف  -3
 .ةالضريبيدارة و اإل ات الناظمة للحوافزبالتشريع العوامل المرتبطة: الفرع الثاني

     تنمية و توجيه االستثمار حنو قطاع املؤسسات الصغرية يف اليت حتد من فعالية احلوافز الضريبية  العواملأبرز  تتجلى  
 :وسطة فيما يليو املت
 :أبرز مظاهر هذا التداخل و عدم الوضوح هي: تشريعات الحوافز الضريبيةوضوح في الو عدم  تداخلال .أوال
يف إطار القانون الضرييب العام و تلك املمنوحة يف فمنها املمنوحة  :التداخل المسجل في الحوافز الضريبية الممنوحة -3

الناشطة يف القطاع الفالحي أو السياحي أو يف  سساتباملؤ  املرتبطة، ومنها رإطار قوانني و هيئات ترقية االستثما
، و كثريا ما يعب ذلك التحديد الدقيق للحوافز اليت ميكن أن تستفيد منها مناطق اجلنوب و اهلضاب العليا

 املؤسسة؛
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ذا كانت تبدا من إفيما  احلوافز كثري من املفاهيم املتعلقة بتاريخ حساب مدةمل يضبط  التشريع ف :المفاهيمعدم ضبط  -2
جناز إاملستثمر من تاريخ احلصول على السجل التجاري أو االنتاج الفعلي، كيفية التعامل مع حالة عدم متكن 

 ىلإأدى ا م ؛من احلاالتغري ذلك  القائمة و اريعالتعامل مع حالة توسيع املش يف الفرتة احملددة لذلك، و هشروعم
و عادة  ،على النصوص التفسريية اليت تضعها اإلدارة الضريبية و ليس القانون األيلي ملنحهااد باإلعتم احلوافزتطبيق 

، االقتصادي و االجتماعي ينبعد املايل للضريبة على حساب البعدلا ا للقواننيتفسرياهتدارة الضريبية يف اإل ما ترجح
 ؛دارة و املستثمرتطبيق احلوافز بني اإلكثري من النزاعات الضريبية كان سببها اخلالف حول بداية سريان ف

احلوافز  أنباالعتقاد هذا اإليمهال رسخ لقد  :لحوافزلإهمال الجانب التوعوي باألهداف االقتصادية و االجتماعية  -3
ء ، األمر الذي كان وراء إنشا(الريع)وسيلة حلصول املواطن على نصيبه من املوارد العامةالضريبية و غريها من املزايا هي 

يمهية للعائد اإلقتصادي أو اإلجتماعي إعطاء األدون  احلوافز الكثري من املشاريع االستثمارية غري اجلادة لالستفادة من
لذلك كان يفرتض أن يرافق تطبيق سياسة التحفيز الضرييب قيام أجهزة الدولة اليت هلا عالقة باإلستثمار .شاريعمللتلك ا

كي ال ينظر اليها على أهنا وسيلة مشروعة   ،ية هذه السياسة يف ترقية االستثمارو الضرائب، بنعداد برامج توعية بأيمه
 .املشاريع االستثمارية بننتهاء فرتة احلوافزصفى تُ للتهرب الضرييب، و 

املعاملة الضريبية  تتميز :الصغيرة و المتوسطة بين القوانين المختلفة ؤسساتتشتت المعاملة الضريبية للم. ثانيا
قد نتج عن و  .، و هيئات ترقية االستثمارقوانني االستثمار ،تشتت أحكامها بني قوانني الضرائبب اتلإلستثمار 

 :، من بينهافارقات يف التوقيع الضرييببعض املتسجيل  ذلك
لتوقيع ادم التكافؤ يف ـــــع تشتت املعاملة الضريبية بني القواين املختلفة عن جنم  :عدم التكافؤ في المعاملة الضريبية -1

عديد وع إىل ــالرجانا ــــــب أحيــــــيتطلريبة ـــــــالض تطبيق حـــــأيبو  ،اطــــــــــفس النشـــــارس نــــــمت اتـمؤسس بني الضرييب
  ؛و دراستها لتحديد املعاملة الضريبية الواجبة ،الصادرة من جهات و وزارات خمتلفةوانني و القرارات ــــالق

يسهم يف عدم وضوح السياسة  إن كثرة التشريعات و تشعبها بني القوانني املختلفة :ل االجتهاداتإتساع مجا -2
النزاعات  و ؤدي إىل اتساع جمال االجتهادات، ما يالضريبية بالنسبة للمستثمرين و أعوان اإلدارة الضريبية على السواء

فة االمتثال الضرييب للمؤسسات اليت تعد أبرز معوقات رتفاع كل، و إدارةرتفاع كلفة التحصيل الضرييب لإلإالضريبية، 
 .االستثمار يف املؤسسات الصغرية و املتوسطة

 من إمكانيات املعايري املتعلقة بنختيار و تكوين املوارد البشرية و ما يريد هلا تعد :باإلدارة الضريبية رتبطةالعوامل الم .ثالثا
       يبية يف اجناح سياسة التحفيز الضرييب يف جذب االستثمارات الصغرية أبرز العوامل املرتبطة بنسهام اإلدارة الضر 

 :خبصوص هذا اجملال هوالضريبية أن ما مييز اإلدارة غري و املتوسط ، 
 : و يتجلى ذلك يف :غياب المعايير الموضوعية في إختيار الموارد البشربة -3
و تعيينها  ،ر العناير الواعية و املدربة العاملة يف إدارة الضرائبغياب األسس املوضوعية اليت على أساسها يتم إختيا -(أ

 ؛ذات األثر املباشر على السياسة االستثماريةتنفيذ القوانني الضريبية ل مع املستثمرين ةتعامل مباشر تاليت  يف املصاحل
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التوعية بأيمهية و أهداف السياسة و جتاهل أيمهية  ،الرتكيز يف اختيار أعوان اإلدارة الضريبية على الكفاءة التقنية -(ب
و تزداد خطورة هذا التوجه عندما يتعلق األمر  .جمال عملهمالضريبية بأبعادها املختلفة، و قيمة األمانة و األخالق يف 

حيث يقع على  ،املختلفة زاعاتالنالفصل يف أو الرقابة  تأسيس الضريبة أو  باختيار األعوان الذين تسند هلم مهمة
، و تعد عدالة األجهزة املكلفة بالفصل يف النزاعات بني املستثمر و باقي سري و تطبيق السياسة الضريبيةعاتقهم تف

  ؛اجلهات أهم الضمانات املشجعة على أخذ قرار االستثمار
عارف اليت تركز الدورات التكوينية على تلقني أعوان االدارة الضريبية امل :التركيز على التكوبن التقني للموارد البشرية -2

تتعلق باجلوانب التقنية و القانونية و املالية للضريبة، و إيمهال األدوار االقتصادية و االجتماعية للضريبة، األمر الذي 
و على أنه يسعى دوما إىل التهرب من دفع  ،جيعل نظرة معظم أعوان اإلدارة الضريبة للمستثمرين قائمة على الشك

 ؛يقوم املستثمر على املستوى االقتصادي و االجتماعيالضريبة، دون إدراك الدور الذي 
  املريودة مكانياتال تتماشى اإل يف الغالب :دارة الضريبيةالمادية المرصودة لإل البشرية و مكانياتضعف اإل - 3

مع حجم العمل امللقى على عاتقها، ما يضعف عملية الرقابة، و يطيل آجال النزاعات  ملصاحل اإلدارة الضريبية 
 .لضريبية، و هي عوامل تلغي الكثري من مكاسب املؤسسة من احلوافز الضريبيةا
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 .المستخدمةالحوافز الضريبية المرتبطة ب فعالية الخيارات :المطلب الثاني
ة الضريبية على مصممي السياس تها لالستثماراتو جاذبي هاقدرة تأثري  بني األشكال املختلفة للحوافز يفتباين ال يفرض   

مع ضرورة حتصني هذه األدوات بالشروط و الضوابط   ،تتناسب أدواهتا مع طبيعة االستثمارات املطلوبة حوافزوضع برامج 
برامج التحفيز الضرييب اهلادفة لذلك سنحاول الوقوف على ما إذا كانت ، اليت تزيد فعاليتها و تقلل من سلبيات تطبيقها

 االعتبارات أو أهنا يممت بنظرة إدارية راعت هذهقد  يف اجلزائرالصغرية و املتوسطة  تؤسسالتنمية االستثمار يف امل
من خالل استعراض  و ذلك ، األهدافقدرة على حتقيق الحتدد طبيعة األدوات اليت هلا اليت  علميةالدراسات ال بعيدة عن

 :العناير التاليةدمة عرب على خصائص سياسة التحفيز املستختطبيقها به كل أداة و انعكاس  تما متيز 
 ؛اإلجازة الضريبية: الفرع األول -

 ؛المعدالت الضريبية التمييزية: الفرع الثاني -

 ؛ترحيل الخسائر: الفرع الثالث -

 .الخصائص العامة لسياسة التحفيز الضريبي المستخدمة: الفرع الرابع -
 .ةالضريبي جازةاإل: الفرع األول

تحفيز و توجيه االستثمار يف لاحلوافز الضريبية  اليت اعتمدهتا السياسة الضريبية يف اجلزائر األداة الرئيسية يف منظومة  تشكل   
 ، فجميعهاسواء يف إطار القوانني الضريبية العامة أو يف إطار سياسات و هيئات ترقية االستثمار املؤسسات الصغرية و املتوسطة
قد  و، سنوات (31)سنوات و  (11)مؤقتا ملدد تراوحت بني  عفاءإ يف بداية نشاطها االستثمارية اعتمدت على منح املشاريع

 :ياحب استخدام هذا احلافز املآخذ التالية
و مكان أنوع النشاط  علىيف حاالت قليلة التمييز يف مدة اإلعفاء  اقتصر :معايير التفرقة في مدة اإلعفاء قصور.أوال

 :بالنسبة كما هو الشأنأو كليهما معا   مزاولته 
 اخلمس عفاءإلامدة فيه هناك نظام عام ال تتجاوز حيث  :لوكالة الوطنية لتنمية االستثمارا طارإ لمحدثة فيا المشاريع  -3

و نظام إستثاين يطبق على األنشطة ذات األيمهية اخلاية لإلقتصاد الوطين أو الناشطة يف املناطق املراد  ،سنوات (15)
 ؛سنوات (31)ترقيتها متتد فيه فرتة اإلعفاء إىل 

  الوكالة الوطنية لدعم تشغيلبالنسبة للمشاريع احملدثة يف إطار : هيئات ترقية الشغلطار إفي  المحدثة المشاريع -8
، فنن معيار التفرقة يف مدة اإلعفاء الشباب، الصندوق الوطين للتأمني عن البطالة، و الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر

 ؤسساتسنوات للم (10)إىل سنوات و لكنها متدد (11) بـحيث تقدر فرتة اإلعفاء شطة، األنعلى مكان مزاولة اقتصر 
د فرتة يمتد مكانيةإمع  ،سنوات يف املناطق املستفيدة من يندوق تنمية اجلنوب( 31) الناشطة يف املناطق املراد ترقيتها و إىل

و تعامل كل القطاعات  .دد من العاملني و بصفة دائمةاإلعفاء يف كل احلاالت السابقة عند إلتزام املشروع بتوظيف عدد حم
 ةاألقتصادية و فروعها على قدم املساواة دون األخذ بعني األعتبار أيمهية القطاع بالنسبة لإلقتصاد الوطين، و ال درجة املخاطر 

 ؛نتاجيو ال فرتة دوران رأس املال و اليت تتباين بني املشروع التجاري و املشروع اخلدمي و املشروع اال
 يف احلافزهذا دة من يللمؤسسات املستفبالنسبة :طار القوانين الضريبية العامة إالمشاريع المستفيدة من الحوافز في  -3

ز بني فروع القطاع هي األخرى فرتة إستفادهتا من اإلعفاء على أساس قطاع النشاط دون متييتتحدد  ،القوانني الضريبية العامة
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أن تكون هناك عملية  يكفيف ،يمهيتهأليس هناك قيمة لطبيعة املنتوج و  مثال داخل القطاع االنتاجي، فأيمهيتها تتفاوتقد اليت 
  .التجهيزاتالغذاء أو فال فرق بني أنتاج الكيس البالستيكي أو الدواء أو  ،حتويل ملادة أولية إىل منتج مبوايفات جديدة

مدى أيمهيته يف سد احلاجات  ،ى طبيعة اإلستثمار كربطه بنوع املنتجلشكل الذي يؤثر عليوظف بامل احلافز فنن هذا و بذلك  
أو استخدام املستخدم حجم رأس املال  ،الرائدة اليت تساهم يف زيادة القيمة املضافة اريعاملش ،حالل الوارداتااألساسية أو 

 .أو حد أدىن من األيول الرأمسالية الثابتة ،حديثةانتاج وسائل 
حلد األقصى ملا ااحلاالت  بعضيف بدقة التشريعات الضريبية مل حتدد  :لدقيق لفترة سريان تطبيق اإلعفاءا تحديدالعدم .ثانيا

رتتب تو االكتفاء باإلشارة إىل أن فرتة سريان اإلعفاء تبدأ من تاريخ مزاولة أو بدء النشاط و قد  ،اريعيسمى فرتة إجناز املش
 :املشاكل العملية التاليةذلك عن 

 ذا كانت فرتة اإلعفاء تبدأ من تاريخ احلصول على السجل التجاري إدارة الضريبية فيما لكبري بني املستثمرين و اإلاجلدل ا -1
 ؛أثار الكثري من النزاعات بينهما ما ،معاينته من طرف أعوان اإلدارة الضريبية بعدأو بدء النشاط الفعلي للمشروع 

  نشاطها مما يؤخر انطالق  ،از مشاريعهم و طول فرتة اإلعداد و التجهيزاالستثمارية يف إجن اريعيحاب املشأتراخي  -2
 حدد خاية إذا  جناز للدخول يف فرتة اإلعفاءاإل لتسريعحافزا بدقة حتديد املدة  يكونس، يف الوقت الذي كان لفعليا

   .يبدأ النشاط الفعلي للمشروعسريناها بتاريخ انتهاء فرتة األستغالل و إن مل التشريع 
 أن غري ،جنازفرتة اإلبدقة و ما قبلها كانت حتدد  3221شارة إىل أن قوانني االستثمار اليت عرفتها اجلزائر يف الفرتة اإل جتدر  

على حتديد فرتة االجناز بالنسبة لالستثمارات اليت متثل أيمهية خاية لإلقتصاد الوطين و اليت اقتصر  8113قانون االستثمار لسنة 
 .ز اخلمس سنواتجيب أن ال تتجاو 

يدخلها ضمن خانة اإلفراط يف إطالتها بالنسبة  ،دون استثناء اريععلى كل املشإن تعميم فرتة اإلعفاء  :تعميم فترة اإلعفاء.ثالثا
ال العام للم هدارلة مدة إعفائها إا جيعل إطام ،حتقيق أرباح كبرية يف السنوات األوىل لبدء نشاطهااريع اليت من طبيعتها للمش
كنسبة من رأس ألرباح  من ا ةحمدد عتبةبتحقيق املشروع لعفاء و كان على األقل ضبط مدة اإل .طرف التشريع الضرييبمن 

 :مايلياستخدام هذا احلافز تعميم م عن ينجا اإلعفاء حىت و لو مل تنته مدته، و املال ينتهي بعده
      احملدودة   ذات السيولة املرتفعة و املخاطر  اريعو هي املش :ذات العائد المرتفع في بداية نشاطها جذب المشاريع -3

و هي . الغازية و احللويات و غريها نتجات غري ضرورية كاملشروباتملجتارية أو خدمية أو يناعات حتويلية  اريعأغلبها مش و
 ؛الداخلي و احلد من الواردات لطلباستثمارات حمدودة األيمهية بالنسبة لإلقتصاد اجلزائري مقارنة بنحتياجاته األساسية لتلبية ا

بعد انتهاء فرتة  اريعحيث يعمد كثري من أيحاب هذا النوع من املش :االنتهازيغير الجاد أو تكريس ثقافة االستثمار  -8
و هذا يشجع االستثمار  .جديدة على انقاضها لالستفادة من إعفاء جديد اريعاإلعفاء إىل تصفية مشروعاهتم، و إنشاء مش

  .القتصاد الوطينما سينعكس سلبا على اخلزينة العامة و على ا ،االقتصادييف احلقل ز الضريبية و ليس االستثمار يف احلواف
 :عن طريق االستثمار غري اجلاد احلد من ظاهرة ميكن

  بأيول استثمارية جديدة للمشروع؛ ربط االستفادة من احلوافز الضريبية  -(أ

إحداث مشروع جديد شريطة أن يكون أو  ،على مشروع واحد أو يف حالة توسيعه زوافقصر فرتة االستفادة من احل -(ب
 ؛املشروع القدمي اليزال ينشط و أثبت مردويته

 .مستقبالمشروع يقوم بننشائه أي يف  وافزحرمان كل من قام بتصفية مشروعه ألسباب غري قاهرة من االستفادة من احل -(ج
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 :بينهاهذا احلافز الكثري من املشاكل من تطبيق  رافق :تطبيق اإلجازة الضريبيةلالمرافقة  المشاكل التطبيقية. رابعا
من احلصول على السجل التجاري او بداية النشاط مما أثار تبدأ ذا كانت إفيما  :عفاءبداية سريان مدة  اإل الخالف حول -1

 ؛دارة الضريبية و أيحاب املشاريعخالفا كبريا بني اإل

لناجتة عن التنازل عن أحد و يتعلق األمر هنا باألرباح الرامسالية ا :للضريبة خضوع األرباح الرأسماليةالخالف حول مدى  -8
 ؛أثناء فرتة اإلعفاء األيول االستثمارية أو التنازل الكلي عن املشروع

يئات األخرى لرتقية و اهلأ فبعض املشاريع تنشط يف إطار وكالة تطوير االستثمار :في نفس الفترة الحوافزمشكلة تعدد  -1
و مينحها القانون الضرييب العام  ،الضريبية احلوافزمن  جمموعة أو النظام اخلاص باهليئة مينحها قانون االستثمارحيث  ،الشغل
بيقها من قبل يتم تط احلوافزا يثري مشكلة أي ممن األوىل  فضلبسبب طبيعة نشاطها أو مكان ممارسته و قد تكون احوافز 

 (.ت اجلنوب الكبري و اهلضاب العليااليا عمليات استصالح األراضي، األنشطة املقامة يف و)ريبية دارة الضاإل
مع النسبة الضعيفة نظام احلقيقي لل التابعنيعلى  ما جيعله مقتصرا :االستفادة من هذا الحافز بمسك المحاسبة إرتباط -2

املؤسسات  منظومةغالبية  مولني وغالبية امل الذين ميثلوننظام اجلزايف و استبعاد التابعني لل ،املمولني جمموع من يمثلوهناي اليت
مراجعة هذا التوجه مع يدور قانون املالية لسنة  قبل .بالتنمية و التطويراألوىل املستهدفة بالدرجة  الصغرية و املتوسطة 

لصندوق الوطين للتأمني الوطين و الوكالة املشاريع الناشطة يف اطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و ا بنخضاعه 8135
بنفس مع احتفاظها للضريبة اجلزافية الوحيدة دج  1101110111اليت ال يتجاوز رقم أعماهلا الوطنية لتسيري القرض املصغر 

هلذا  يقي لكن إمكانية االنتقال من النظام اجلزايف إىل النظام احلق قبل هذه السنة و حىت و أن أتاح التشريع . احلوافز السابقة
  . تهكلفاالنتقال  

رغم أيمهية هذا احلافز للمشاريع يف هذه املرحلة احلرجة، اإل أنه ينبغي إستخدامه بطريقة حتقق له إىل أنه يف األخري نشري و     
 1:الفعالية و جتنب املساوئ املرتتبة عنه و اليت من أبرزها

 للخزينة العامة؛ يعد أكثر أنواع احلوافز الضريبية كلفة بالنسبة -(أ

   أكثر احلوافز إضرارا مببدأ العدالة الضريبية ليس فقط بالنسبة للمستثمرين اخلاضعني للضريبة باملقارنة باملستثمرين  -(ب
و لكن أيضا بالنسبة للمشاريع القدمية اليت تنشط يف نفس جماالت االستثمار باملقارنة باملشاريع اجلديدة اليت تتمتع   ،املعفيني

 عفاء، ما جيعل هذه األخرية يف مركز تنافسي أفضل تنعكس عنه آثار سلبية على املشاريع القدمية؛باإل

 .تعميمه عند سيماقد ينتج عنه سوء استخدام املوارد بسبب تشويه منط االستثمار و االستهالك  -(ج
 .المعدالت الضريبية التمييزية: الفرع الثاني

عتمد عادة على التمييز يف ياليت متكن من جتاوز الكثري من املآخذ على اإلجازة الضريبية، فهو  من أبرز احلوافزهذا احلافز عد ي   
 :مت تطبيق هذا احلافز يف اجلزائر ضمن الظروف التالية قد املعاملة الضريبية تبعا أليمهية النشاط االقتصادي و مكان مزاولته، و

 :على احلاالت التاليةجمال استخدام هذا احلافز  تصراق :المعدالت الضريبية التمييزيةمجال تطبيق . أوال
  :عرف هذا التمايز احلاالت التالية :التمايز لصالح بعض األنشطة -1

                                                           
1

 .623، مرجع سابق ، ص ...فوزي السيد سليمان الخوري، دور السياسة الضريبية في تنمية االستثمار   

. 
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يف جمال الضريبة على أرباح  %32متييز األنشطة االنتاجية و األشغال العمومية و األنشطة السياحية بنخضاعها للمعدل  -(أ 
، مث 8135 سنة بداية من %81قبل توحيديمها يف معدل  طبق على بقية األنشطةامل %25الشركات عوضا عن املعدل 

و الذي اخضع األنشطة االنتاجية من جديد  8135مراجعة هذا التوحيد مع يدو قانون املالية التكميلي لسنة 
 ؛%80 للمعدل بقية األنشطةو  %25للمعدل و األشغال العمومية و األنشطة السياحية  %32للمعدل

، يف الوقت  %5لتمييز يف جمال الضريبة على النشاط املهين بني أنشطة نقل الغاز عن طريق األنابيب بنخضاعها للمعدل ا -(ب
بالنسبة للقطاع االنتاجي مبوجب قانون املالية  %0قبل أن خيفض هذا املعدل إىل  %2الذي ختضع بقية األنشطة للمعدل 

 ؛8135التكميلي لسنة 

التجارية و االنتاجية و إخضاع األنشطة  %38لضريبة اجلزافية الوحيدة بنخضاع األنشطة اخلدمية للمعدل التمييز يف جمال ا -(ج
 ؛ألول مرة عند إحداث هذه الضريبة % 0 بعدما كان  %5للمعدل 

و إخضاع ، %7التمييز يف جمال ضريبة القيمة املضافة بنخضاع اجملاالت ذات األيمهية االقتصادية و االجتماعية للمعدل  -(د
 .%00بقية اجملاالت للمعدل 

إخضاع األرباح املعاد إستثمارها لنصف املعدل العام يف جمال يتم كان حيث  : التمايز لصالح األرباح المعاد إستثمارها -2
مع  %80 و، %81، %32 مث %85و  %32 تطبيق هذه الضريبة مبعديلقبل أن يتم الضريبة على أرباح الشركات 

 ؛8135ية التكميلي لسنة يدور قانون املال

خضاع اإل مجايل تبعا لنظام التمييز بني اخلاضعني للضريبة على الدخل اإلمثل : التمايز تبعا لنظام اإلخضاع الضريبي -3
يف  ،8135قبل إلغائهما بداية من  %81خيضع التابعني لنظامي التصريح املراقب و املبسط ملعدل كان الضرييب، حيث  

من  مع إعفاء حد أدىن %15و  %1تابعني للنظام احلقيقي جلدول تصاعدي ترتاوح معدالته بني الوقت الذي خيضع ال
 ؛دج 3810111 قدرهمن الضريبة  الدخل

طبيعة استخدامها، حيث ختضع ل و تبعا مجايليف جمال الضريبة على الدخل اإلو ذلك  :يجاريةيرادات اإلز بين اإلايالتم -4
، بينما ختضع إجيارات العقارات ذات االستعمال السكين  %35ستعمال التجاري للمعدل العقارات ذات اال مداخيل إجيار

و معاملة االجيارات الناجتة عن تأجري املؤسسات الصناعية و التجارية مبا مع إعفائها كليا يف بعض احلاالت،  %7للمعدل 
 حتويه من جتهيزات على أهنا أرباح يناعية و جتارية؛

 :مبا يلي زمتيزت طريقة إستخدام هذا احلاف: المعدالت الضريبية التمييزيةف توظيفعالية  .ثانيا
تستخدم معدالت التمييز الضرييب  مل:المتوسطةلصغيرة و لصالح المؤسسات ا في المعدالت غياب التمايز الضريبي -1

املؤسسات بأي متايز ضرييب  هظى هذحتبشكل يعكس أيمهية جماالت االستثمار يف املؤسسات الصغرية و املتوسطة، حبيث مل 
يف املعدالت باملقارنة باملؤسسات الكبرية احلجم، فالتمايز الذي عرفته معدالت الضريبة على أرباح الشركات و الضريبة على 

على النشاط املهين و الضريبة اجلزافية الوحيدة مرتبطة بطبيعة النشاط و ليس حبجم املؤسسة، يف  ضريبةالقيمة املضافة و ال
       مجايل ليس يف ياحل الكثري من املؤسسات الصغرية قت الذي كان التمايز الضرييب خبصوص الضريبة على الدخل اإلالو 

بنخضاعها ملعدل واحد بدل طريقة التصاعد بالشرائح و من مث حرماهنا من االستفادة من  التابعة للنظام املبسط و املتوسطة
 ؛دج 1101110111ي تستفيد منه املؤسسات اليت يتجاوز رقم أعماهلا الذإعفاء احلد األدىن لإلخضاع الضرييب 
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جماالت االستثمار  ةأولوي و مل تستخدم معدالت التمايز الضرييب بشكل يعكس أيمهية:قصور معايير التمايز الضريبي -2
  :يفو يتجلى ذلك  ،و اقتصادي جتماعيامن عائد  املشروع االستثماريو ما ميكن أن حيققه  ،املختلفة

الوكالة  طارإيف  احملدثةنتاجية معاملة ضريبية متماثلة كما هو حال املؤسسات معاملة القطاعات التجارية و اخلدمية و اإل -(أ
 ؛الوطنية لدعم تشغيل الشباب، الصندوق الوطين للتأمني عن البطالة، و الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر

نتاجية اإلالفروع نتاجية باملقارنة بالقطاعات اخلدمية و التجارية، فننه مت معاملة القطاعات اإلحماباة فيها  ت اليت متاالاحليف  -(ب
معاملة ضريبية متماثلة بغض النظر عن أيمهية و أولوية بعض الفروع باملقارنة بالفروع األخرى، و بغض النظر عن سرعة دوران 

 ؛تبطة بهال املشروع و الرحبية اليت حيققها و املخاطر املر مرأس 

جلوء املستثمرين إىل التحايل إلضفاء  ،فروعهدون التميز بني نتاجي ينتج عن تطبيق املعدل التمييزي على القطاع اإل ام اكثري -(ج
مثل  ،للقطاعهبدف االستفادة من املعدل املخفض املمنوح  نتاجيةنتاجية على أنشطة ال تعترب من قبيل األنشطة اإلاإل الطبيعة

التمييزية املمنوحة لفائدة  املةعلى املعأيضا األمر ينطبق و  .ملنتجات الغذائية لغرض العرض التجارياكييف أنشطة إعادة ت
       كثريا ما تكون املؤسسات الصغرية  و .تاجراكان منتجا أو أسواء اإلعفاء من  فكل مصدر يستفيد ،عمليات التصدير

يتوىل التاجر املصدر ل اتصدير منتجاهتا بنفسهقدراهتا ال تسمح هلا بف ،يةو املتوسطة أقل استفادة من هذه املعاملة التفضيل
بينما خيضع منتج السلعة املصدرة من طرف غريه  ،املعدل املخفض منالتاجر املصدر  يستفيدو بذلك  ،القيام بالعملية

1.للمعدل العادي للضريبة رغم أنه األحق باملعدل املخفض
 

الضرييب يف شكل معدالت متييزية فرعية من خالل ربط املعدل التمييزي الفرعي مبتغري اقتصادي  تطبيق التمايز باإلمكانكان   
نتاجي الواحد تبعا القطاع اإل بني فروعو من مث التمييز يف املعاملة  ،أيمهيته يف تلبية االحتياجات األساسيةو نوع االنتاج  حمدد مثل

التمييز بني  عن طريق حجم املشروع االستثماري و  العمالة، فرصوع يف زيادة أيمهية املشر ، أليمهية و أولوية كل فرع من فروعه
أية أيمهية بنقراره معاملة  8135و هي املعايري اليت مل يعطيها قانون املالية لسنة .و املشاريع الكبرية ااملشاريع الصغرية و املتوسطة
سواء يف النظام احلقيقي أو نظام  ةلنفس املعدالت الضريبي أخضعهانتاجي و القطاع التجاري حيث ضريبية متماثلة للقطاع اإل
، قبل اقرار التمايز بني هذه القطاعات من جديد خبصوص الضريبة على أرباح الشركات مبقتضى قانون الضريبة اجلزافية الوحيدة
 .8135املالية التكميلي لسنة 

 .ترحيل الخسائر: الفرع الثالث
ساعدة املؤسسات محتقيق العدالة الضريبية و  واتأد أحدللمؤسسات الصغرية و املتوسطة كونه  رغم أيمهية هذا احلافز بالنسبة   

 :غري أن تطبيقه يف اجلزائر متيز بالتايل ،املتعثرة
 :و يتضح ذلك من خالل مايلي: فقط  السماح بترحيل الخسائر إلى األمامو  ضيق مجال االستفادة.أوال
يعين عدم ا متبعا للنظام احلقيقي، للضريبة  اخلاضعني   على ستفادة من هذا احلافزاقتصرت اال :ضيق مجال االستفادة -3

          توسطة املصغرية و ال ؤسساتاملاملؤسسات التابعة ألنظمة االخضاع األخرى من هذا احلافز و هي  استفادة
 ؛دج 110110111زافية الوحيدة إىل رفع سقف اخلضوع للضريبة اجلمع اإلستفادة من هذا احلافز ال جمو سيضيق  ،باألساس
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ملدة أربع سنوات إىل األمام برتحيل اخلسائر  اجلزائري يسمح التشريع الضرييب: فقط إلى األمامالسماح بترحيل الخسائر  -2
      من تغطية العجز خالل هذه  هاا حيرم املؤسسات من االستفادة احلقيقية من هذا احلافز يف حالة عدم متكنمفقط، 

 ؛، و كان باإلمكان معاجلة هذه احلالة بالسماح برتحيل اخلسائر إىل اخللفرتةالف
        بغض النظر عن أيمهيتها االقتصادية  ةاالقتصادي على كل األنشطةو  أنواع املؤسسات تعميم احلافز على كافة:التعميم.ثانبا

    ثمار حنو نوع املؤسسات و القطاعات املرغوب تنميتها، يفقده ميزة احلافز القادر على التأثري يف توجيه االستةو االجتماعي
 :نبغيلذلك كان ي ،و تطويرها

و هي املؤسسات  ،بالنسبة للمؤسسات و القطاعات اليت يزيد فيها عنصر املخاطرة تطولحبيث  ،أن ختتلف مدة ترحيل اخلسائر -1
 ؛للقطاعات اخلدمية و التجارية على وجه اخلصوص بالنسبة صرو تق ،نتاجيةالعاملة يف القطاعات اإل الصغرية و املتوسطة

 ؛أن تقتصر االستفادة من هذا احلافز على اخلسائر الناجتة عن أسباب قهرية فقط -2

        اليت حتقق خسائرا للمؤسسات  بالنسبةال سيما  ،نتاجي  أو نوع النشاطربط ترحيل اخلسائر بعناير حمددة مثل القطاع اإل -3
  1؛األوىل يف سنوات نشاطها

للمؤسسات اليت حتقق خسائر يف بالنسبة  اإلجازة الضريبيةهذا احلافز البديل األنسب حلافز  مكان أن يكونكان باإل -4
 . و ويمهيةأمن اإلعفاء الضرييب جمرد إستفادة نظرية استفادهتا جيعل  ما، عفائهاإسنوات 
 .ستخدمةالخصائص العامة لسياسة التحفيز الضريبي الم: الفرع الرابع

منظومة احلوافز الضريبية املستخدمة لتحفيز و توجيه  طبعت السابقة كل حافز من احلوافزتطبيق  اخلصائص اليت ميزت  إن   
 :االستثمار يف املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف اجلزائر مبجموعة من اخلصائص نوردها يف التايل

               ن كفاءة سياسة التحفيز الضرييب حتكمها مجلة من الشروط سبقت اإلشارة إىل أ:العمومية في منح الحوافز. أوال
كل حافز ضرييب تأثري مباشر و فاعل لمنها ضرورة مالءمة منط التحفيز للهدف املراد حتقيقه، على اعتبار أن  ،و الضوابط

شكل الذي ميكن من استغالل كل السياسة الضريبية بال تصمم نينبغي أو من مث  ،على نوع معني أو أكثر من االستثمارات
   لكن ما ميز سياسة التحفيز املستخدمة يف اجلزائر  ،حافز ضرييب يف جذب االستثمار الذي يستجيب مباشرة هلذا احلافز

 :و أبرز مظاهر هذا التعميمام، التعميم يف االختيار و يف االستخد هو
طالقه  إنتاجي جاء على فالقطاع اإل ،فة االستثمارات دون متييزكاكافة املؤسسات و    استخدام جمموعة من احلوافز جلذب   -1

كأحد اجملاالت احملفزة دون حتديد لفروع معينة ذات أيمهية خاية يف حتقيق التكامل و التشابك القطاعي أو قيادة عملية 
 ؛الطالق ذاته ينطبق على قطاع السياحة و بقية القطاعاتإالتنمية، و 

، و قصر التمييز على االستثمار دون متييز بني القطاعات قوانني يف إطار هيئات ترقية الشغل و اإلعفاء املؤقت املمنوح -2
 ؛مكان مزاولة النشاط

 ؛ممارستها أمكنةالسماح برتحيل اخلسائر لكافة املؤسسات دون متييز بني أحجامها أو أنشطتها و  -3

 ؛تعميم املعاملة الضريبية للمكاسب الرأمسالية دو متييز -4

 ؛تعميم املعاملة الضريبية للتصدير دو متييز بني التجار املصدرين و املنتجني املصدرين و حجم املؤسسات املصدرة - 
 .املمنوحة حبسب القطاعات االقتصادية لكل فروع و مؤسسات القطاع دون متييز وافزتعميم احل - 
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 توجيه االستثمارات حنو األمناط و اجملاالت املرغوبة، و من مث ما يؤدي إىل  احلد من فعالية تأثري السياسة الضريبية يف ذاو ه    
لذا يتطلب األمر العمل على ترشيد هذه .التضحية جبزء مهم من احلصيلة الضريبية دون احلصول على عائد اقتصادي أو اجتماعي

 1.بال إستثناء اتؤسسات و القطاعاحلوافز من خالل منحها على أساس موضوعي حمدد و ليس بصفة مطلقة جلميع امل
 :القصورأبرز مظاهر هذا  :المعايير و الضوابط الكمية المحددة لكيفية استخدام الحوافز بكفاءة قصور. ثانيا
           على أساس مبدأ االطالق دون ضوابط أو قواعد االعفاءات الدائمة و املؤقتة  منح :االطالق في منح الحوافز -1

  :، و يتجلى ذلك من خاللأو حدود
و يستند هذا إىل منطق مؤداه أن اهلدف الرئيسي لإلعفاء هو  :إنشائهالمشروع االستثماري من االعفاء لمجرد إستفادة  -(أ

و هو  .تشجيع قيام االستثمارات بغض النظر عن نوعها أو أهدافها أو منتجاهتا و مهما كانت التضحيات و التكاليف
  ؛املنطق السائد يف اجلزائر

لذلك اجتهت دون قيود إال فيما ندر من احلاالت،  :الضريبية الحوافزانين االستثمار المختلفة نحو اطالق قو  أتجاه -(ب
االستهالكية و اخلدمية  اريعاالستثمارية إىل جماالت بعيدة عن حتقيق أهداف التنمية، و كان الرتكيز على املش أغلب املشاريع

  ؛عائد املرتفعسرتداد تكاليفها االستثمارية و ذات الاسريعة 

لتاليف املعاملة الضريبية   احلوافزألرباح تتوقف عنده االستفادة من لحتديد سقف  كان على األقل :غياب الضوابط الكمية -(ج
و هو ما خيرج املؤسسات اليت  ،املتماثلة ملؤسسات ختتلف من حيث سرعة دوران رأمساهلا و درجة املخاطر اليت تتعرض هلا

بعد لتنصب اجلهود  .احلوافزمن بدء نشاطها من دائرة املستفيدين من يعتها حتقيق أرباح يف فرتة قصرية متارس أنشطة من طب
 جتاوز هذه املرحلة احلرجة ساعدهتا على ملها حتفيز إطالة مدة على املؤسسات األخرى اليت قد تتعثر يف بداية نشاطها و ذلك 

فاحلوافز العشوائية و غري املربرة  .عنده االستفادة من التحفيز الضرييبو إىل حني حتقيقها ملستوى معني من األرباح تتوقف 
وخصويا املمنوحة للمشروعات غري االنتاجية، تؤدي إىل توجيه رؤوس األموال بنجتاه هذه األنشطة حيث دورة رأس املال 

قد سبقت اإلشارة إىل كثري من  و. 2األسرع و األضمن و األرباح الكبرية، و عزوفها عن التوجه حنو املشروعات االنتاجية
 .التجارب الدولية اليت أخذت هبذه الطريقة

8132ومن الضوابط اليت أقرها قانون املالية لسنة   
 هو ربط منح احلوافز الضريبية للمستثمرين يف إطار أجهزة دعم االستثمار  3

8135ذا الضابط مبوجب قانون املالية لسنة و الشغل بالتناسب مع معدل دمج املواد املصنعة حمليا، غري أنه مت إلغاء ه
أي بعد  4

    .نتاجي احمللي مصداقيتهاتطوير اجلهاز اإل سياسة، مفقدا بذلك سنة واحدة من إقراره
الضريبية بدراسات  احلوافزعدم ربط االستفادة من :ستفادة من الحوافز بدراسات جدوى جدية و علميةعدم ربط اإل -2

 .احلوافزفرتة هناية املشروع االستثماري على االستمرار بعد  قدرةمن خالل معايري كمية حمددة  تثبت ،جدوى جدية و علمية
يف اعاقة احلوافز املعايري فقد سايمهت هذه  ،حىت يف احلاالت اليت مت وضع بعض الضوابط و املعايري الكمية يف إقرار احلوافز و

 :على حتقيق أهدافها و من أمثلة ذلك

                                                           
1

 .223نعيم فهيم حنا، ترشيد سياسة االعفاءات الضريبية، مرجع سابق، ص  
 .213، ص 2223لسنة  3ة و االجتماعية، في مجلة بحوث اقتصادية عربية، العدد رسالن خضور، سياسة االعفاءات الضريبية و الجمركية و آثارها االقتصادي 2
3

 .82، مرجع سابق، المادة 1122قانون المالية لسنة  
4

 .22، مرجع سابق، المادة 1122قانون المالية لسنة  
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من أهم املعايري و املؤشرات الدالة على قدرة املشروع يعترب التمويل الذايت  :ة الذاتية في تمويل االستثماراتنسبة المساهم -(أ
باقي عن طريق القروض و سواء  المن تكلفة املشروع على أن يغطى  %8أو  %3على االستمرار، و لكن حصر حصته يف 

 اجلادة اريعبالنسبة للمش تعثر املشروع قبل انتهاء فرتة اإلعفاء قد يساهم بشكل كبري يف ذلك فنن ،كانت بفائدة أو بدوهنا
قبل حتقيق تت فنهنا قدغري اجلادة حيث ضعف احلافز حنو حتقيق األرباح للمشاريع  أما بالنسبة  .لعجزها عن تسديد ديوهنا

و قد تغطى من وفر احلوافز  اخلسارة بكل ارتياح ألن حتمل اخلسارة يكون يف حدود املسايمهة الضعيفة من التمويل الذايت
       يف مسح الديون  تُفرطإذ ، عن املعايري االقتصادية ةبعيدإدارية  قراراتسري بتٌ خاية يف ظل سياسة اقتصادية  ،الضريبية

على عاتق اخلزينة العمومية، األمر الذي يسهم يف ترسيخ ثقافة  ، و حتميل كلفة تلك العملياتو الفوائد و العفو الضرييب
 ؛اإلنتهازيغري اجلاد أو ستثمار اال

الكثري من  ترتب عنه حرمانإذ  :بالمعايير الكمية الفاصلة بين أنظمة اإلخضاع الضريبي الحوافزربط االستفادة من  -(ب
 قتصاديةاالسياسة لهداف املعلنة لاألو هو ما يتناقض مع  ،احلوافز املؤسسات الصغرية و املتوسطة من االستفادة من كثري من

    .بغض النظر عن شكلها القانوين أو نظام خضوعها للضريبة هادفة لرتقية منظومة املؤسسات الصغرية و املتوسطةكوهنا   يف
 يقتضي: قية المؤسسات الصغيرة و المتوسطةمع سياسة تر  هاتناقضللمبرر االقتصادي و في الحوافز افتقاد التفرقة .ثالثا

و حجم التحفيز  منطو توجيه االستثمار يف املؤسسات الصغرية و املتوسطة أن يتناسب يف تنمية  ةالضريبي احلوافزتفعيل دور 
لكن أن يتم التمييز بينها  .درجة املخاطرة و الصعوبات اليت قد تعرتضها يف بداية نشاطهاو  ،مع أيمهية النشاط الذي متارسه

ال ينسجم مع أهداف هذه قد املربر االقتصادي و يفت ذلكفنن  ،على أساس الشكل القانوين أو نظام اإلخضاع الضرييب مثال
أساس بني املؤسسات الصغرية و املتوسطة على  هذه التفرقةو قد انطوت احلوافز املستخدمة يف اجلزائر على وجود  .السياسة
 :من أمثلة ذلكالفاقدة للمربر االقتصادي و االعتبارات  مجلة من 

 : التباين هذا أبرز حاالت:الشكل القانونيو  خضاع الضريبيإلتباين المعاملة الضريبية بتباين نظام ا -1
 ملعديل حيث ختضع املؤسسات التابعة للنظام اجلزايف :تبعا لنظام اإلخضاع الضريبياالختالف في المعدالت الضريبية  -(أ

وفق  مجايلاإلتبعا لطبيعة النشاط، يف الوقت الذي ختضع فيه املؤسسات اخلاضعة للضريبة على الدخل  %38 أو  5%
املؤسسات  بينما ختضع ،%81 لضريبة نسبية قدرها 8135قبل إلغائهما بداية من سنة  نظامي التصريح املراقب أو املبسط
 ؛%15 و %1 ترتاوح معدالته بنيالذي تصاعدي الجلدول ا التابعة للنظام احلقيقي للضريبة و فق

املطبقة على إذا ختتلف املعدالت : ب طبيعتها القانونيةبسببين المؤسسات المعدالت الضريبية  فياإلختالف  -(ب
 ها مافشركات األشخاص و املؤسسات الفردية من، أو متاثله املؤسسات الصغرية و املتوسطة بسبب إختالف شكلها القانوين

 ى أرباح الشركاتخيضع للضريبة عل ما منهامجايل و خيضع للضريبة على الدخل اإل ها مامن ضع للضريبة اجلزافية الوحيدة وخي
و اليت هي األخرى أيبح  ، يف الوقت الذي ختضع شركات األموال إجباريا للضريبة على أرباح الشركاتعلى سبيل االختيار

و ألن لكل ضريبة معدالهتا ينجم عن ذلك  .8135بنمكاهنا اخلضوع للضريبة اجلزافية الوحيدة بصدور قانون املالية لسنة 
تنمية لسياسة هتدف ظل ا يفقده األيمهية االقتصادية و االجتماعية يف مالشكل القانوين  أساسى عل امبني متايزا ضريبيا 

 ؛نظام اخضاعها الضرييباملؤسسات الصغرية و املتوسطة بغض النظر عن شكلها القانوين و 
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للضريبة  رباح املوزعةألا غري أن خضوع شركات األموال للضريبة على أرباح الشركات، أرباح خضوع ك:زدواج الضريبياال -(ج
األرباح املوزعة للضريبة على الدخل حصصهم من ختضع  يونيتوقف على طبيعة الشركاء، فنذا كان الشركاء أشخاص طبيع

من اخلضوع  ون، يف حني تعفى األرباح املوزعة على الشركاء اذا كانوا أشخاص معنويزدواج ضرييباما جيعلهم موضع  مجايلاإل
 دمج الضريبة على األشخاص الطبيعيني و األشخاص املعنوينيضرورة  البعضيرى  لذلك.الشركاتللضريبة على أرباح 

ا يف مإىل حجج موضوعية تتعلق بكون هذا الدمج حيقق مبدأ العدالة الضريبية األفقية، كما أن التمييز بينه مستندين
ص و مؤسسات األموال بصورة ال تتسم بالكفاءة خضاع الضرييب يؤدي إىل توزيع املوارد االقتصادية بني مؤسسات األشخااإل

1؛حيث توجه املوارد االقتصادية حنو قطاع شركات األشخاص أو األموال بصورة تفتقد املربر االقتصادي ،االقتصادية
 

 عه التشريالذي أقر  الضرييبالعفو  قصر االستفادة من إجراءاتفمثال مت : ربط العفو الضريبي بنظام اإلخضاع الضريبي -(د
غالبية املؤسسات الصغرية و املتوسطة التابعة ألنظمة  أقصىا م ،فقط على املؤسسات التابعة للنظام احلقيقي 2100سنة 

قد حتول دون  ملا تعرفه من يعوبات مالية التدابريو الىت كان من املفروض أن تكون األوىل مبثل هذه  .االخضاع األخرى
 .قدرهتا على دفع ديوهنا الضريبية

 :أبرز مظاهر هذا التباين :اين الحوافز بتباين الشكل القانوني للمؤسسةتب -2
  الضريبية املمنوحة للمؤسسات يف اطار النظام الضرييب لتجمع الشركات على شركات األموال  وافزحصر االستفادة من احل -(أ

ينجم عنه متايزا ضريبا داخل الشكل ، ما مام ملثل هذه التجمعاتضو حتديدا على شركات املسايمهة كونه شرطا أساسيا لإلن
 ؛القانوين الواحد

من االختيار الطوعي لنظام االخضاع الضرييب لشركات األموال ما قد ميكنها من االستفادة ميكن لشركات األشخاص  -(ب
ما  ،شخاصخضاع لشركات األاملمنوحة هلذا النوع من الشركات، يف حني يتعذر على شركات األموال اختيار نظام اإلاحلوافز 

 .حوافزمن  تلك املؤسسات حتظى به من مااالستفادة  حيرمها فرية
 :من أبرز مظاهر هذا التباين: خضاع الضريبيتباين نظام اإللتباين الحوافز داخل الشكل القانوني الواحد  -3
 ؛الضريبية يف غالب احلاالت خبضوع املؤسسة للنظام احلقيقي  احلوافزربط االستفادة من  -(أ

يف ياحل املؤسسات الصغرية  ليسو هو ( عامل فأكثر 311)فز بتوظيف عدد كبري من العاملنيربط االستفادة من احلوا -(ب
  .باملقارنة باملمؤسسات الكبرية

على أساس االعتبارات السابقة يكشف أن حماوالت أيالح النظام الضرييب اجلزائري ركزت على تفعيل  اضريبي اقرار متايز إن إ  
 .  8135 اليت أقرها قانون املالية لسنة و هو التوجه الذي كرسته التدابري 2املايل للضريبة على حساب األدوار األخرىالدور 

لتحفيز و توجيه  الضرييب اليت كان ميكن استخدامهارغم تعدد أدوات التحفيز : عدم استخدام بعض أدوات التحفيز. رابعا
فعالية من اليت أثبتت التجارب أهنا أكثر  األدواتطة، فننه مل يتم األخذ ببعض االستثمار يف املؤسسات الصغرية و املتوس

 :من هذه األدوات ،يف اجلزائر بعض األدوات املستخدمة

                                                           
1

 .11المرسي السيد حجازي، النظم و القضايا الضريبية المعاصرة، مرجع سابق، ص  
2

العلوم ، اسهامات السياسة الضريبية في التأهيل التمويلي للمؤسسة االقتصادية، في مجلة العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير، كلية الحواس زواق 

 .262، ص 1112، 6االقتصادية و التجارية و علوم التسيير، جامعة المسيلة، العدد
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تعدد أنظمة االهتالك يف اطار السياسة الضريبية يف اجلزائر و اليت ميكنها مساعدة على الرغم من  :االهتالك المعجل -1
    ضمن مكوناهتا مل يكن االهتالك املعجل  أنإال  ،توسطة على جتاوز بعض العقبات اليت تواجههااملؤسسات الصغرية و امل

   على قرار االستثمار فعالية أكثر يف التأثري تكسبه  فمزاياه الكثرية ،أبرز أدوات التحفيز املرتبطة باالهتالك الذي يعد هو و 
 :على أنه فضال ،قارنة بأشكال االهتالك األخرىباملو توجيه 

 ؛االستثمارخماطر  فضال عن تقليلهمن سيولة ذاتية  للمؤسسةيعترب شكل من أشكال تأجيل الضريبة مبا حيققه  -(أ

 االستثمار بصفة دائمة؛ تيسهم يف رفع معدال ما ،أيوهلا منه بتزايد عمليات إحالل و جتديد املؤسسةتزايد استفادة  -(ب

 األجل املناسبة لعمليات التنمية االقتصادية؛حيايب األيول الرأمسالية طويلة  -(ج

 .1سائل االنتاج و يناعات التصديرمتكن من حتقيق العديد من األهداف،كتشجيع إنتاج  و مرونة استخدامه  -(د
مل يتم األخذ به يف اطار سياسة التحفيز  ،يف كثري من الدولاحلافز  اهذ مع كل هذه املزايا و النجاح الذي حققه استخدام   

 .الضرييب املنتهجة يف اجلزائر
 :يف التشريع الضرييب اجلزائريما يسجل حول هذا احلافز   :معونات االستثمار -2
حيث متنح للمستثمر منحة  ،ال يقر التشريع الضرييب اجلزائري أية منحة استثمارية كما هو معمول به يف كثري من الدول -(أ

يتم خصمها ضمن التكاليف القابلة للتخفيض  ،يول الرأمسالية اجلديدة املقتناةاستثمارية تأخذ شكل نسبة مئوية من قيمة األ
الك العادي، و قد هتباإلضافة إىل ختفيض قسط اال ،حتديد وعاء الضريبة يف سنة بدء استخدام األيل و ملرة واحدة عند

عند ربطه باأليول سيما ل االستثمار معدو زيادة  ،أثبت هذا احلافز قدرته على تشجيع اقتناء األيول الرأمسالية اجلديدة
 ؛نتاجيةالثابتة اإل

دراجه ضمن خانة معونات إطار السياسة الضريبية يف اجلزائر و الذي ميكن إاملستخدم يف  حوافزالشكل الوحيد لل -(ب
حالة إعادة استثماره يف  حيث يعفى العائد احملقق من العملية من الضريبة يف ،االستثمار هي املعاملة الضريبية لألرباح الرأمسالية

 .بشروط معينةلتزام عند اإليف حاالت حمددة و  شراء أيل جديد
هذا احلافز  قدرةبسب  ،يفقد السياسة الضريبية بعض الفعالية يف توجيه االستثمار ،راحافز معونات االستثم تطبيقعدم  إن  

 . و توجيهه قرار االستثمار يفعلى التأثري 
يف حتفيز و توجيه  اليت قد تسجلعدم ربط االخفاقات  نشري إىل نموضوعية البحث العلمي أ يف األخرب تقتضي و     

      هناك عوامل كثرية ألن ، فقط جبوانب القصور يف منظومة احلوافز الضريبيةكليا الصغرية و املتوسطة   ؤسساتاالستثمار يف امل
    املناخ االستثماري املناسب الذي يطبعه االستقرار السياسي  توفرففي ظل عدم  .و متعددة ميكنها التأثري على قرار االستثمار

قيقية نتيجة غياب عناير البنية األساسية االقتصادية و االجتماعية و مقومات احلستثمارية االفرص ال غيابو  ،االقتصاديو 
 .توجيه االستثمارعناير االنتاج، ال ميكن للسياسة الضريبية لوحدها أن تكون ذات أثر فعال يف حتفيز و 

 
 
 

                                                           
1

 .222، مرجع سابق، ص ... ي تنمية االستثمار فوزي السيد سليمان الخوري، دور السياسة الضريبية ف 
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 .في م ص م في تحفيز و توجيه االستثمارالضريبي لتفعيل دور سياسة التحفيز التدابير المقترحة : المطلب الثالث
املناطق  توجيهها حنو القطاعات و والصغرية و املتوسطة  االستثمارات لتحفيز املطبقة يف اجلزائر سياسة التحفيز الضرييب  عرفت  

جتنب تلك املسايمهة يف  ميكنها التدابري موعة من  قرتاح جمإميكن  لذا، العديد من جوانب القصوريف املرحلة الراهنة ة ذات األولوي
 :اجلوانب من خالل العناير التالية

  ؛طار العام لسياسة التحفيز الضريبيالتدابير المتعلقة باإل: الفرع األول -
 ؛أدوات التحفيز الضريبي في الجزائر التدابير المقترحة لترشيد استخدام:الفرع الثاني -
 . التدابير المرتبطة بتفعيل دور اإلدارة الضريبية و تقييم كلفة الحوافز و إصالح مناخ األعمال: الفرع الثالث -
 . سياسة التحفيز الضريبيلطار العام اإلالتدابير المتعلقة ب: الفرع األول

حتفيـــز و توجيـــه املطبقـــة يف اجلزائـــر و مـــا رافقهـــا مـــن قصـــور يف جمـــال  ضـــرييبسياســـة التحفيـــز ال بـــالنظر إىل اخلصـــائص الـــيت تطبـــع  
املؤسسات الصغرية و املتوسطة، فـنن التـدابري الـيت ميكـن إقرتاحهـا لتفعيـل هـذه السياسـة تعتمـد علـى ضـرورة اسـتنادها يف االستثمار 

  : على املبادئ التالية
تعطيـل للـدور التـوجيهي للضـريبة يف حتقيـق  مببـدأ العدالـة الضـريبية و مسـاس ذلـك فـيف :تعمـيم الحـوافزالتخلي عـن سياسـة .أوال

 الفــروعالقطاعــات االقتصــادية و املؤسســات و الســيما عنــد اســتخدامها كــأداة إلعــادة ختصــيص املــوارد بــني  ،أهــداف اجملتمــع
 :ن التحفيز االنتقائيانطالقا م ق التنمية االقتصاديةيقحت االستثمار و ةرقييساهم يف تمبا   ،املختلفة لكل قطاع

 :منها ،سلبياتمن ال احلوافز الضريبية العديد عن تعميم  يرتتب :تعمبم الحوافزسلبيات  -1
 ؛العام شكل من أشكال تبديد املال وافزاحلمنحها ، ما جيعل طبيعتها ب شاريع مرحبة ومغرية للمستثمرينمنح حوافز مل -(أ

 ؛إسهامات يف دفع عجلة التنمية قطاعات ليس هلا أي نشطة ومنح حوافز أل -(ب
 ؛اعات تتفاوت أيمهيتهابني قطيف احلوافز املساواة  -(ج
 ؛أنشطة ال تتأثر أبدا بالوضع الضرييب قطاعات ومنح حوافز ل -(د
قطاعات يعترب العبء الضرييب عليها يف األيل منخفضا، ما يعطل دور العائد املنتظر يف حتويل رؤؤس األمـوال منح حوافز ل -(ه

 .املناطق ذات األولوية ىل القطاعات وإ
 حتـــدد علـــى أســـاس طبيعـــة املؤسســـة أو القطـــاع سياســـة انتقائيـــة اعتمـــاد  تعمـــيم احلـــوافز و  جتنـــب  غـــيبين:التحفيـــز االنتقـــائي -2

 :عن طريق1لحد من االستثمارات غري اجملديةل أيمهيته وو فروعه االقتصادي 
 ؛د أهداف اجملتمع تبعا ألولويتهاحتدي -(أ

 ؛الضريبية املالئمة لكل قطاع تبعا أليمهيته احلوافزحتديد إسهامات كل قطاع اقتصادي يف حتقيقها مث تقرير  -(ب
 .منها املنتظرةبشكل حيول دون حتقيق اآلثار  وافزتقرير العقوبات ملنع استخدام احل -(ج
  حتفــز ضــريبيا مثــل قطــاعي التجــارة  عامــل وألنــه ال ميكــن توقــع تــدفق االســتثمارات إىل القطاعــات اإلنتاجيــة إذا كانــت ت    

إنتــاج  يف غيــاب التمييــز بــنيحــىت داخــل القطــاع الواحــد و إن كــان إنتاجيــا بكفــاءة ال نتوقــع ختصــيص املــوارد  و النقــل، و
 .غريها من املنتجات األخرى إنتاج أألدوية و األكياس البالستيكية و
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 :ويتم ذلك كما بلي :او منحها مرحلي التنويع في أساليب التحفيز. ثانيا
الــيت  ةالضــريبيجــازة يقلــل مــن خمــاطر االعتمــاد علــى أداة اإلإن التنويــع يف أســاليب التحفيــز : التنويــع فــي أســاليب التحفيــز -0

مثـل أسـلوب االهـتالك بكـل  ،علـى األدوات الـيت تقتضـي قيـام املشـروع أوالمع ضرورة الرتكيز تنطوي على الكثري من املخاطر، 
 الفعلـي للتجهيـزات  هباكتسـاب رتبطـةم عـن احلـوافزألن استفادة املستثمر مـن الـوفر الضـرييب النـاتج  يما املعجل منه،أشكاله ال س

الضريبية قد ال يرتتـب عنهـا أي وفـر ضـرييب للمشـاريع الـيت حتقـق خسـائر يف سـنوات انطالقهـا، مـا  اإلجازةاملعدات، كما أن  و
 .مارجيعلها عدمية التأثري على قرارات االستث

 :التحفيز بالتقسيط من خالل  و نعين بذلك: المرحليالتحفيز  -2
مـن  للتقليـل تـهعلـى عـدم جديإلغائها يف حال بروز مؤشرات  و، على أساس مستوى أداء املشروعو على مراحل  احلوافزمنح  -(أ

 ؛املمنوحة يف مرحلة ما كلفة احلوافزعلى   تقتصر حيثخسائر اخلزينة العمومية 
و بـذلك تتبـاين 1.و اسـتمراره يف حتقيـق األهـداف املرجـوة منـه ،و ربطها حباجة املشروع هلا احلوافز دةلتحديد املسبق ملعدم ا -(ب

  .  ألسباب موضوعية اريعفرتات اإلعفاء بني املش
يف  املتبعــة جتنــب طريقــة التحفيــز تبعــا ألســلوب الــر  احملــوري اعتمــاد مــا يشــبه طريقــة التحفيــز بــالتقطري و  اخلاليــة ضــرورة و

تكــوين يف  وأيف مؤشــرات أداء االقتصــاد الــوطين  ادون أن يقابــل ذلــك حتســن ،ملــا فيــه مــن ضــياع ملــوارد اخلزينــة العموميــة اجلزائــر
 .تكون مبثابة أوعية جديدة لإليرادات الضريبيةلقتصادية االفوائض ال

جنــاح سياســة يــرتبط  :لعامــة للسياســة الضــريبيةو األهــداف ا الضــريبي تحقيــق االنســجام بــين أهــداف سياســة التحفيــز. رابعــا 
الــيت  هــدافاأل مــع تنســجم أهدافــهنظــام ضــرييب  طبيقهــا يف ظــلبتيف تنميــة االســتثمارات الصــغرية و املتوســطة الضــرييب التحفيــز 

 :عن طريقو يكون ذلك ، ألجلها أقرت هذه  السياسة
 الضـرائب و الرسـوم املفـاهيم العلميـة املالئمـة لفـرض سـاليب واختيـار األفهـي الكفيلـة ب: عتماد على الدراسـات العلميـةاإل  -1

  ؛للواقع املطبقة فيه السياسية االجتماعية و دون جتاهل املتغريات االقتصادية و
وســـيلة للتهـــرب الضـــرييب بـــدال مـــن أداة حتفيـــز  احلـــوافز الضـــريبية املتناقضـــة جتعـــل مـــن األهـــدافف :تجنـــب تنـــاقض األهـــداف -2

سـتحداث متنح فيه احلوافز الضـريبية ال، ففي الوقت الذي أهدافهايف  التناقضات عرف بعضت اسة الضريبية السي و، لالستثمار
مـــن خـــالل تســـهيل عمليـــة تصـــفية  املناقضـــة  هلـــذا التوجـــه التـــدابريكثـــري مـــن   تتبـــىاالســـتثمارية املســـتدامة  اريع املشـــمزيـــدا مـــن 

بعض التدابري اهلادفة لتخفيف العبء الضرييب على  ة من االستفادة من حرمان غالبية املؤسسات الصغرية و املتوسط ،املشاريع
و خيتفــي معظمهــا بننتهــاء  ســتحداث املشــاريع غــري اجلــادة الالهثــة وراء  الــوفر الضــرييبعلــى ااملؤسســات، و هــي تــدابري تشــجع 

 :هذه التناقضات و من بنيفرتة احلوافز، 
 واسـعا للمشـاريعاجملـال هـذا اإللغـاء  فـتح :ة قبل تصفية المشاريع االستثماريةالدفع المسبق للديون الضريبيشرط  إلغاء   -(أ

 ؛احلوافزكي ختتفي بانتهاء مدة االستثمارية غري اجلادة  
  شــكلي دفع الضــريبةلــو تأجيــل  إلغــاء للعقوبــات يــنجم عــن ذلــك مــن فمــا :إعــادة جدولــة الــديون الضــريبة للمؤسســات -(ب

و علـى الـرغم  .لتهـرب الضـرييبا إىل ةاملمتثلـؤسسـات امل يـدفعقـد  ، ويف نظـر معارضـيه متثلـنياملامتيازا للمتهـربني علـى حسـاب 
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علــى أنــه لصــاحل املؤسســات الصــغرية و املتوســطة الــيت  بــرر 2102مـن أن هــذا االجــراء الــذي شــرع يف تطبيقــه بدايــة مــن فيفـري 
 ؛مؤسسات التابعة للنظام احلقيقي فقطألنه موجه لل االستفادة منهمن ُحرمت  تهاتعرف يعوبات، غري أن غالبي

الناجتـة عـن التنـازل عـن العقـارات إن إلغاء هذه الضريبة علـى فـوائض القيمـة  :للخواص إلغاء الضريبة على فوائض القيمة  -(ج
ريبة، ميثـل املبنية وغري املبنية اليت تتم من طرف اخلواص خارج أنشطتهم املهنية، يف الوقت الذي ختضع فيه الفوائض املهنيـة للضـ

تشـجيع االسـتثمار  يف القطـاع تسـعى ل أهداف سياسة ضريبية الستثمار األموال يف املضاربات العقارية، وهذا يتناىف مع  دافعا
 .االقتصادي احلقيقي

 .في الجزائر الضريبي أدوات التحفيز استخدامطريقة ترشيد المقترحة ل تدابيرال:نيالفرع الثا
يف  املطبقـةدوات التحفيـز الضـرييب ألجوانب القصـور الـيت رافقـت التطبيـق العملـي  لحد من ل ااقرتاحه كنتتمثل التدابري اليت مي    

 :يفاجلزائر لتنمية االستثمار يف املؤسسات الصغرية و املتوسطة 
 :يستدعي ترشيد استخدام هذا احلافز األخذ بالتدابري التالية :ةيبيجازة الضر اإل .أوال
 :أن تتحدد مدة اإلعفاء استنادا لإلعتبارات التالية إذ ينبغي :عفاء الضريبيالتمييز في مدة اإل -1
علــــى أن يكــــون التمييــــز يف يــــاحل املؤسســــات املؤسســــات الصــــغرية و املتوســــطة باملقارنــــة : االســــتثمارية اريعحجــــم المشــــ -(أ

 باملؤسسات الكبرية احلجم؛
حبســب درجــة املخــاطرة الــيت ينبغــي أن يكــون عفــاء يف مــدة اإلالتمييز فــ: للنشــاط االقتصــادي و أهميتــه درجــة المخــاطرة -(ب

اريع علـــى أن يكـــون لصـــاحل املشـــ ،يتعـــرض هلـــا املشـــروع االســـتثماري و الـــيت ختتلـــف بـــنختالف طبيعـــة األنشـــطة و القطاعـــات
 االنتاجية باملقارنة باألنشطة األخرى؛

 لكثرة عوائقه؛ قصا يف االستثمارطق اليت تعرف نعلى أن يكون يف ياحل املنا :مكان ممارسة النشاط -(ج
  :حيدث التناسب بني االستفادة من احلوافز و احلاجة الفعلية هلافهو  :ألرباح لالستفادة من الحوافزلتحديد عتبة  -2
 جرد انطالقها؛مب كبريةرباح  أل احملققةاريع للمش منح احلوافز اعند بلوغه يعلقلألرباح  حتديد عتبة -(أ

عادة  فهي، اليت حتقق خسائر يف سنواهتا األوىلاريع من بداية النشاط للمش بدالمن سنة حتقيق األرباح يز التحفبدء سريان  -(ب
توجيـه االسـتثمارات  مـن شـأنه هـذا اإلجـراء ، كمـا أن  يورية احلوافزاستفادهتا من كون تال  كي ،نتاجيةاإل اريعما تكون املش

 .حنو هذه القطاعات
 :لرتشيد هذا احلافز من التدابري اليت ميكن اقرتاحها :المعدالت التمييزية.ثانيا

توحيــد املعاملــة الضــريبية لألشــخاص الطبيعيــة بالطريقــة الــيت كــان  ينبغــي: بالنســبة للمعاملــة التمييزيــة لألشــخاص الطبيعيــة -1
عـــبء للضــريبة علـــى الــدخل طبقــا جلــدول تصـــاعدي واحــد يرتفــع معــه ال املؤسســاتمعمــول هبــا ســابقا، حيــث كانـــت ختضــع 
، خبـــالف الطريقـــة احلاليــــة الـــيت تعــــرف ثـــالث حــــاالت للمعاملـــة الضــــريبية املؤسســــةالضـــرييب بنرتفـــاع الــــربح احملقـــق مــــن طـــرف 

 :حبجم الربح الذي حتققه املؤسسة و ال نشاطها و ال مكان تواجده يلةليس هلا  ،لألشخاص الطبيعية
ختضــــع للضــــريبة اجلزافيــــة دج  51.111.111ل رفعــــه إىل قبــــدج  01.111.111املؤسســــات الــــيت ال يتجــــاوز رقــــم أعماهلــــا  -(أ

 ؛الوحيدة اليت حتسب على أساس رقم األعمال، ما جيعلها تتحمل هذه الضريبة و إن حققت خسائر
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ختضــع للضــريبة علــى الـــدخل كانــت دج   51.111.111دج و 01.111.111املؤسســات الــيت يــرتاوح رقــم أعماهلــا بـــني  -(ب
لتصـبح بعـد إلغـاء هـذين النظـامني سـنة  %21وحيـد قـدره  ط أو نظام التصريح املراقب مبعدل نسـيبمجايل و فق النظام املبساإل

 ؛لبقية األنشطة %02بالنسبة لنشاطي التجارة و االنتاج و  %5خاضعة للضريبة اجلزافية الوحيدة مبعديل  2105
مجـايل تبعـا للنظـام احلقيقـي مبعـدالت ل اإلدج ختضع للضريبة على الدخ51.111.111املؤسسات اليت يتجاوز رقم أعماهلا  -(ج

 .%55و  %1 تصاعدية ترتاوح بني
معاملـــة ضـــريبية هبـــذه الكيفيـــة يرتتـــب عنهـــا عبئـــا ضـــريبيا يتناســـب عكســـيا مـــع حجـــم املؤسســـة، لـــذا ينبغـــي توحيـــد املعاملـــة إن     

         نوعيهــــا األفقــــي ب دالــــة الضــــريبيةالضــــريبية هلــــذه املؤسســــات و إخضــــاعها للجــــدول التصــــاعدي الــــذي يعــــد أهــــم آليــــات حتقيــــق الع
 .القطاعات أو املناطقاملؤسسات أو ، و ميكن بعد ذلك إقرار ختفيضات على مبل  الضريبة لصاحل بعض و العمودي

ى القـائم علـو حيتـاج ترشـيد التمييـز  يف املعاملـة الضـريبية املعمـول بـه حاليـا : بالنسبة للمعاملة التمييزية لألشخاص المعنويـة -2
 :أساس طبيعة القطاع االقتصادي إىل

 ؛بني فروع القطاع الواحد، و إمنا بني القطاعات و االستثمار املختلفةنواع أن خيتلف معدل الضريبة ليس فقط أل -(أ
 ؛ال يثري أية مشاكل تطبيقية حىتأن يرتبط املعدل التمييزي بعنصر أو متغري اقتصادي واضح، يكون معلوما للمستثمر  -(ب
 .أن يكون التمييز لصاحل األنشطة و املؤسسات املستهدفة بالتنمية -(ج
هـو حتفيـز االسـتثمار السياسة الضريبية ن هدف أمبا  :توحيد المعاملة الضريبية لألشخاص الطبيعية و األشخاص المعنوية -3

ي ألقـد تكل القـانوين يفالشـأسـاس يف املعاملـة الضـريبية علـى بينها يف املؤسسات الصغرية و املتوسطة بشكل عام، فنن التمييز 
ملؤسسـات ذه ااملرحلـة هـو توحيـد املعاملـة الضـريبية هلـ مـا يناسـب هـذه، لذا فـنن و يناقض أهداف هذه السياسة مربر اقتصادي

لتزاماهتـــا، و يكـــون ذلـــك بنخضـــاعها إخضـــاع الضـــرييب و نظمـــة اإلأعلـــى األقـــل يف معـــدالت حســـاب الضـــريبة و إن اختلفـــت 
قــرار ختفيضــات إمث  مجــايل أو للمعــدالت النســبية للضــريبة علــى أربــاح الشــركاتالتصــاعدية لضــريبة الــدخل اإلجلــدول املعــدالت 

يف ظـــل اســـتقاللية اهليئـــات الضـــريبية اخلايـــة و لـــن يثـــري ذلـــك أيـــة مشـــاكل تطبيقيـــة ، تتناســـب مـــع أيمهيـــة القطـــاع االقتصـــادي
تــدابري مراعــاة املتوســطة، علــى أن يــتم هــذا التوحيــد يف ظــل باملؤسســات الكــربى عــن اهليئــات اخلايــة باملؤسســات الصــغرية و 

 .حة سابقارت الرتشيد املق
 .المرتبطة بتفعيل دور اإلدارة الضريبية و تقييم كلفة الحوافز و إصالح مناخ األعمال تدابير ال: ثالثالفرع ال

        ارة الضــــــريبية يف اجنــــــاح سياســــــة التحفيــــــزدبآليــــــات تفعيــــــل دور اإلتتعلـــــق مـــــن التــــــدابري الــــــيت ميكــــــن اقرتاحهــــــا يف هــــــذا اجملــــــال    
 .ضافة إىل ضرورة العمل على ايالح بيئة األعمال اليت تطبق فيها هذه السياسةإالضرييب، و خضوع هذه السياسة لتقييم دوري، 

نميـة االسـتثمار يف دارة الضـريبية بتن عالقـة اإلإ :الضـريبي دارة الضريبية فـي انجـاح سياسـة التحفيـزتفعيل دور اإل آليات .أوال
املؤسسات الصغرية و املتوسطة تتجلى من كؤهنـا املسـؤولة عـن تنفيـذ التشـريع الضـرييب مبـا يتضـمنه مـن حـوافز ، لـذلك فهـي مطالبـة 

 :و ذلك يف اجملاالت التالية، حتقيق أهدافه منالتحفيز الضرييب  مبراعاة العديد من احملددات اليت من شأهنا متكني
كـــني العـــاملني يف اإلدارة الضـــريبية مـــن اإلدراك الكامـــل ألحكـــام التشـــريع ينبغـــي علـــى اإلدارة الضـــريبية مت :بيالتشـــريع الضـــري -1

نفيذيـة السـرعة يف إيـدار التعليمـات التفسـريية و التالـدورات التكوينيـة و التدريبيـة،   الضرييب اهلادفـة لتشـجيع االسـتثمار عـن طريـق
  ؛للمؤسسات إختاذ إجراءات فحص و ربط الضريبة السرعة يفملختلف القوانني الضريبية، و 
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 ؛يف خانة التهرب الضرييب املشروع ذلك واجهة التهرب الذي يتخذ من سياسة التحفيز منفذا له لتصنيفمل:الرقابة الجبائية -2
وبـــني  دارة اإلني بـــالـــيت تنشـــأ  و إهنـــاء اخلالفـــات  ،النزاعـــاتيف  لســـرعة و املرونـــة يف الفصـــلاضـــرورة  :المنازعـــات الضـــريبية -3

للحيلولـة دون  ، و حماولة االتفاق مـع املسـتثمربسبب االختالف حول تطبيق بعض مواد القوانني الضريبية املختلفةاملستثمرين 
 ؛لتجاء للقضاءاإل

 ؛بشأن الضريبة املفروضة عليهم ستثمرينالسرعة يف الرد على استفسارات امل:عالقة اإلدارة بالممول -4
 ؛توفري الكفاءات البشرية املدركة لدور الضريبة بكل أبعادها وليس يف بعدها  املايل فقط :شريةالموارد الب -0

   1:هيبنظر خرباء يندوق النقد الدويل اجملال يف هذا  اينبغي العمل هبمن التدابري األخرى اليت و     
بشكل يقلل قدر ينبغي أن يكون الضريبية  دارةتنظيم  اإلف :الضرائب فتشيتقليل فرص التواطؤ بين المستثمرين و م -(أ 

دارية املختلفة على كافة الضرائب، ال سيما من خالل توزيع الوظائف اإل فتشيو م ستثمريناالمكان من فرص التواطؤ بني امل
بة دارات الضريبية بصورة تضمن عنصر الرقابة الذاتية، حبيث يستخدم عمل املوظف املختص بوظيفة معينة كوسيلة ملراقاإل

 ؛العمل الذي يقوم به املوظفون يف جماالت أخرى
دارة الضريبية بندارة مركزية تتوىل مهمة تصميم و يياغة دعم اإلو يتحقق ذلك ب: إسناد اإلدارة الضريبية المحلية -(ب

  ؛العمليات السليمة و برامج العمل السنوية، و مراقبة أداء املكاتب احمللية يف اجناز األعمال املسندة اليها
لتزاماهتم الضريبية ذاتيا، يف ظل إبالضريبة القيام بتقدير  مولنيالنظم الضريبية احلديثة تتيح للمف :الربط الذاتي للضريبة -(ج

أيبح  و. مالضرائب، لكنها حتتفظ حبق الرقابة الالحقة لإلدارة الضريبية على اقراراهت مفتشيتضييق جمال التدخل من قبل 
إلدارة  دارات الضريبية يف احناء العاملسرتاتيجية األساسية اليت تفسح اجملال أمام اإلير الذايت يشكل اإلالتوسع يف اعتماد التقد

 ؛الضرائب فتشياحلد من احتمال التواطؤ بني املكلفني و مالنظام الضرييب بكفاءة و 
لقدرة و السهولة يف تبادل املعلومات توفر أنظمة االعالم اآليل على النظرا  :التوسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات -(د

خاضعة ألحكام السرية و القيود القانونية  مولنيتبقى املعلومات املتعلقة باملأن  ، علىبني خمتلف مصاحل االدارات الضريبية
كما   ،لتنفيذألغراض ا مولنييساعد استخدام الرقم الضرييب املوحد على تبادل املعلومات املتعلقة بامل و ،املعمول هبا يف البلد

ىل إيف القضاء على احتماالت اللجوء  ا، و للتكنولوجيا دورا مهمدارات الضريبيةجيب تبادل معلومات التدقيق احملاسيب مع اإل
 عفاءات و الطعون و املدفوعات الضريبية؛ اإلجراءات االجتهادية و توفري املتابعة الفعالة للمتأخرات و اإل

الضرائب و جهات التحصيل الضرييب و التأكد من  فتشياملساءلة املالية مل فتوفره يضمن :لتدقيق المحاسبي الداخليا -(ه
 ؛مولنيالضرائب يف تعاملهم مع املة دراإجراءات إلتزامهم بسياسات و إ
 .دارة الضريبية معاإن التدابري السابقة ميكنها التخفيض من كلفة االمتثال الضرييب و الذي فيه منفعة للمؤسسات و اإل  

خضــاع سياســة التحفيــز الضــرييب لتقيــيم دوري للوقــوف إمــن الضــروري  :لكلفــة سياســة التحفيــز الضــريبي التقيــيم الــدوري.ثانيــا
 :يف حتقيق أهدافها من خاللعلى مدى جناحها 
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 .28صندوق النقد الدولي، دليل شفافية المالية العامة، مرجع سابق ، ص   
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 د ميزانيـةإعـدايف هـذا اجملـال هـو احلكومـة بـه مـن قبـل قيـام ال ينبغـي  مـاأقـل ن إ :خاصة بكلفة الحوافز سنوية إعداد ميزانية -1
 ثمني احلـوافزلت، انعكاساهتا على االقتصاد الوطين مقارنتها باالستثمارات احملققة جراء التحفيز و و خاية بكلفة احلوافز سنوية

 ؛ هدفهاايرادات ضريبية ضائعة اذا مل حتقق  احلوافزف ،العقيمةاحلوافز  و إلغاء الناجعة 
بصــفة و  هــاكــل ضــريبة و القطــاع املســتفيد منحــوافز  حبســب طبيعــة كــون علــى أن ت :حــول الحــوافز اعــداد تقــارير مفصــلة -2

    تقــوم بدراســتها جلــان متخصصــة، كمــا تقــوم بفحصــها اجملــالس ل اتىل الربملانــإترفــع هــذه التقــارير  يف كثــري مــن الــدول .منتظمــة
االقتصـادية املرتتبـة  اآلثـار يـلبتحلمتخصصـة يف البحـوث االقتصـادية أو الدواوين الوطنية للمحاسبة، وتقوم مؤسسـات مسـتقلة 

 ؛عنها و تقييم مدى كفاءهتا
حبيـث حيـدد الغـرض منهـا علـى مسـتوى  :تضمين وثائق الموازنة العامة بيانا بأهم النفقات الضريبية التي تتحملها الخزينـة -3

النفقـات الضـريبية الســابقة السياسـة العامـة مـن كـل اعتمـاد و مدتـه و املسـتفيدين املســتهدفني منـه، و ينبغـي حتديـد مقـدار أهـم 
 . تفقاعهاىل إحىت ميكن تقييم مدى فعاليتها بالقياس  ،مقارنة باألهداف اليت حققتها

و التنميـــة يف امليـــدان االقتصـــادي تضـــمني التكـــاليف  االقتصـــادي و تقتضـــى املبـــادئ التوجيهيـــة الصـــادرة عـــن منظمـــة التعـــاون  
ىل اجلمــع بــني مناقشــات النفقــات الضــريبية و النفقــات العامــة إملوازنــة، كمــا تــدعو التقديريــة جلميــع النفقــات الضــريبية يف وثــائق ا

 : و ما يفرض ضرورة تقييم النفقات الضريبية و تشديد الرقابة عليها هو 1.بأكرب قدر ممكن، وهذا لتعزيز مستوى الشفافية
 ؛احلوافز الضريبية قد تعزز سلوك التهرب الضرييبأن  -(أ

ريبية قد تكون كثرية و كبرية باملقارنة مبجموع االيرادات العامة، و لكوهنا ال تقتضي عند تطبيقها احلصول النفقات الض أن -(ب
اليت ختضع هلا النفقات الفعلية، وتبقى سارية  رقابةعلى موافقة سنوية رمسية من السلطة التشريعية، و ال ختضع لنفس درجة ال

 .يل ميكن أن تؤدي اىل ترد كبري يف مستوى الشفافية الضريبةعدل قانون الضرائب، وبالتااملفعول ما مل يُ 
   ات الصــغرية الســتثمار ل غــري مالئمــةائــر البيئــة الضــريبية يف اجلز  إن:ة لممارســة األعمــالياصــالح البيئــة  الضــريبالعمــل علــى . ثالثــا

ثـر عـددا يف مـدفوعات الضـرائب مـن الـدول األك سـهولة ممارسـة األعمـالحبسـب تقـارير البنـك العـاملي حـول فهـي  ،و املتوسطة
يضـا مـن الـدول الـيت تسـتهلك فيهـا الضـرائب ا سنويا، ومن بني الدول األكثر بطئا يف تعامل ادارهتا الضريبية مع املؤسسـات، و

يف ترتيبهـا يف مؤشـر دفـع الضـرائب منـذ اسـتحداثه مـن قبـل  سـنويا تراجعـااجلزائـر تعـرف كمـا ،  نسبة عالية من أربـاح املؤسسـات
و الرتبـة  2105سـنة  060الرتبـة يف بعد مـا كانـت  2106سنة دولة  001من   061إىل الرتبة  راجعتت فقدالدويل،  البنك
  : من خالل الذا ينبغي العمل على ايالحه .2102 سنة 062يف الرتبة  و 2102سنة  دولة  005من  002

يف  لـذي يتناسـب مـع سياسـة حتفيـز االسـتثماربالشـكل ا ختفـيض معـدالت الضـرائب مـن خـالل: تسهبل االمتثال الضـريبي -1
هـذه التـدابري بنمكاهنـا التخفيـف ف .2هـاودفعبالضريبة لكرتونية يف التصريح تطبيق األنظمة اإلاملؤسسات الصغرية و املتوسطة،  و 

زة مبعقولية املعدالت ن الكثري من املستثمرين يفضلون البيئة الضريبية  املتمي، أل تهاترقي و من العبء الضرييب على االستثمارات
تميز بالظرفية، ليعـود املسـتثمر ت يفه ان طالت مدهتإو  ةاألخري  ههذف ،ةالضريبي احلوافزجراءات على قلة و سهولة اإل و الضريبية

 .الضرييب العام القانونلتزامات الضريبية اليت يقرها للخضوع لإلأنتهاء فرتة االستفادة منها بعد 
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 .101، ص المالية العامة، مرجع سابق صندوق النقد الدولي، دليل شفافية  
2

استراتيجية   الحواس زواق، دور التحفيز الضريبي في تهيئة واصالح بيئة أعمال المشروعات الصغيرة و المتوسطة، في المؤتمر العلمي الدولي الثامن حول 

 .1122أفريل  61-12ة فيالدلفيا، األردن، ، كلية العلوم االدارية و المالية، جامع(رؤى و أفكار متجددة) بيئة األعمال المعاصرة 
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و إسـتنادها  جملموعـة مـن الشـروطاسـتفائها  يقتضـيسياسة التحفيز الضرييب  ترشيد  إن :الضريبية ترشيد إستخدام الحوافز -2 
 :الدراسات العلميةعلى 

 :التالية  الشروطضمن  احلوافز الضريبية ينبغي أن يتم إستخدام :ترشبد استخدام الحوافز الضريبية شروط -(أ
 ضريبية؛حسن يياغة النصوص التشريعية الناظمة للحوافز ال -
 ضرورة تناسق أدوات و وسائل احلوافز الضريبية مع األهداف املنتظرة منها؛ -
 حتقيق التوافق بني طبيعة و نوعية احلوافز الضريبية و احلالة االقتصادية السائدة يف الدولة؛ -
 دارية املشرفة على تطبيق احلوافز الضريبية؛توحيد اجلهة اإل -
 1.فزمتابعة و تقييم سياسة احلوا -
احلوافز الضريبية يف تسهيل ممارسة األعمال برامج إن جناح : استناد برامج الحوافز الضريبية على الدراسات العلمية -(ب

 2:على جمموعة من املبادئ الضرورية لنجاحها من بينها مبنيةبناء على دراسات علمية  مرهون بنعداها
من جهة و مكاسب املستثمر نة العامة و العائد االقتصادي و االجتماعي توضيح العالقة بني كلفة هذه الربامج بالنسبة للخزي -

3عوائد اقتصادية أو اجتماعية؛ لتحقيقفاإلعفاء الضرييب هو تضحية  .من جهة أخرى
 

وضع كلما كانت األهداف االستثمارية حمددة بدقة و مستندة إىل دراسات دقيقة عن ظروف االقتصاد الوطين سهل ذلك  -
 ريبية قادرة على حتفيز االستثمار و توجيهه؛برامج حوافز ض

     إجراء دراسات حتليلية للنتائج اليت يسفر عنها التطبيق الفعلي حىت ميكن إحداث التعديالت الالزمة يف التوقيت  -
نتائج املناسب، سواء تعلق األمر باألهداف االستثمارية املطلوبة أو أدوات السياسة الضريبية املستخدمة من أجل تعظيم ال

 احملققة و تقليل التكلفة املضحى هبا؛
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1

 .11-21محمد إبراهيم محمود أحمد الشافعي، مرجع سابق، ص   
2

 .681، مرجع سابق، ص  فوزي السيد سليمان الخوري، دور السياسة الضريبية في تنمية االستثمار وفقا لمنهج االقتصاد االسالمي 
3

 .222، ص 2223بية، في مجلة البحوث التجارية، كلية التجارة، جامعة الزقازيق، مصر، نعيم فهيم حنا، ترشيد سياسة االعفاءات الضري 
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 .خالصة الفصل

   الصغرية  املؤسسات يف ترقية االستثمارعلى  أعمال يساعدمناخ  توفري قصدسياستها الضريبية اجلزائر استخدمت      
 املعنية بالتنميةملناطق ا حنو القطاعات و هتوجيه واالستثمار  لتشجيع التحفيز الضرييبعلى  أعتمدتف ،املتوسطة و

 املالية  حلوافزباباملقارنة االستثمار املختلفة  قوانني الضريبية على مضامني احلوافز حيث طغت ،اإلجتماعية و ةتصادياإلق
ىل إاهلادفة  العامة يف ظل االيالحات الضريبية  القوانني أقرهتامكملة لتلك اليت  احلوافزو جاءت هذه  ،أو السياسية

ا قد م ،و النظام الضرييب األجنيب سجام بني التوجه االقتصادي اجلديد الداعم لالستثمار اخلاص احمللي وحداث انإ
 .املتوسطة لالستثمارات الصغرية ومناسبا  استثماريا ايشكل فضاء

املؤسسات يف  يف تنمية االستثماراحلوافز الضريبية  أحدثتهاتكون قد رغم من التأثريات االجيابية اليت على اللكن   
 :يف عمليات إنتقائها و إستخدامها من أبرزها عرفت العديد من جوانب القصور اأهن غري  ،الصغرية و املتوسطة

نوع من التناقض بني القواعد  أحدثاألمر الذي  ،االستخدام طريقة  االنتقاء ولعملية غياب اخللفية العلمية  -
 ؛ية االستثمار يف املؤسسات الصغرية و املتوسطةللضرائب املطبقة و سياسة تنم تقنيةالتنظيمية و ال

من تداخل يف احلوافز الضريبية املمنوحة يف  عن ذلكو ما جنم   ،املؤسسات هلذه التشتت الكبري يف املعاملة الضريبية   -
  ؛اطار هذه القوانني

حىت احلاالت اليت عرفت متايزا و  ،ال سيما يف اطار قوانني و هيئات ترقية االستثمار و الشغلالضريبية تعميم احلوافز  -
التمايز للمربر االقتصادي إلعتماده على الطبيعة فيها افتقد  ،يف املعاملة الضريبية بني املؤسسات الصغرية و املتوسطة

 القانونية للمؤسسة أو نظام إخضاعها الضرييب؛
 ؛بكفاءة احلوافز املعايري و الضوابط الكمية اليت تضمن استخدام قلة -
    يف حتفيز و توجيه التجارب كفاءهتا  اثبات عن خيارات هذه السياسة رغم أدوات التحفيز بعضغياب   -

 ؛غرار االهتالك املعجل و معونات االستثمار على ،االستثمار
 .اسلبياهت على الرغم من  جازة الضريبيةاإليف استخدام   اإلفراط -
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : سادسالفصل ال
انعكاسات السياسة الضريبية  على تطوير منظومة المؤسسات  

 و ترقية مساهمتها في االقتصاد  الصغيرة و المتوسطة
 .الجزائري
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 .تمهيد
بني الدولة وازنة مضرورة يف املؤسسات الصغرية و املتوسطة  لتنمية االستثمارالسياسة الضريبية  يتطلب استخدام    
االستثمارية لتحقيق  اريعاملش حاجتها إىلضرورة احلفاظ على احلصيلة الضريبية و  اليت تقتضيإىل املوارد املالية  تهاحاج

 .النمو االقتصادي
جذب مزيد من االستثمارات الصغرية و املتوسطة ألنه هو مصممي هذه السياسة  أن يكون هدفغي لذا ينب     

ترقية حنو القطاعات ذات األمهية اخلاصة يف  اتوجيه استثماراهتو ، حنو التطور اتاملؤسس هذه املؤشر على اجتاه منظومة
كان تطبيق هذه السياسة يف اجلزائر  ذا  إ معرفة مان من هذه األهداف ميك ما حتققىل إو استنادا  ،االقتصادمسامهتها يف 

ذا كانت هذه األخرية قد إغرية و املتوسطة، و ما صمنظومة املؤسسات ال تنمية االستثمار من خاللفعال يف  قد ساهم
اهبما كسإو  يرادات نظامه الضرييبإو بنية  إحداث التغريات اهليكلية املطلوبة يف هيكل االقتصاد اجلزائريأسهمت يف 

يف املرحلة  مع متطلبات التنمية االقتصادية و االجتماعية نسجمذا كانت هذه التغريات تإالتوازن و التنويع، و ما  صفيت
 :املبحثني التاليني، و هو ما سوف نتطرق له من خالل الراهنة
 ؛في الجزائر منظومة المؤسسات الصغيرة و المتوسطةاالستثمار في  تطور :المبحث األول -

 .االقتصاد الجزائري تطور مساهمة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في :نيبحث الثاالم -
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 .في الجزائر المؤسسات الصغيرة و المتوسطةاالستثمار في منظومة  تطور :المبحث األول
ال جيب أن يقتصر على  سطةيف املؤسسات الصغرية و املتو  االستثمارو توجيه كفاءة السياسة الضريبية يف تنمية  تقييم إن    

ىل إميتد أن  ينبغيمنا إ، و أهدافهاقدرهتا على حتقيق مدى و هذه السياسة األدوات اليت أستخدمتها فعالية النظري ل تقييم ال
 :، و ذلك ما سوف نتطرق له من خالل احملورين التالينيتطبيق هذه السياسةجراء اليت حتققت العملية النتائج 
 ؛المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائرتطور منظومة لسياق العام لحركية ا: األول  المطلب -
التوجه القطاعي و الجغرافي الستثمارات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و مدى توافقه مع :المطلب الثاني -

 .ةو االقتصادي ةولويات االجتماعياأل
 .في الجزائر الصغيرة و المتوسطة المؤسساتتطور منظومة حركية السياق العام ل: األول  المطلب

 يرتجم جناح السياسة الضريبية يف تنمية االستثمار يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف التطور الذي يعرفه تعداد هذه املنظومة   
 :نيالتالي ين، وذلك ما سنتناوله من خالل العنصر من هذه املؤسساتو ما يصفى و حركية ذلك التطور بني ما ينشأ 

 المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر؛تطور منظومة آفاق واقع و : الفرع األول -
 .حركية اإلحداث و التصفية في منظومة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر: الثاني  الفرع -      

 .في الجزائر المؤسسات الصغيرة و المتوسطةتطور منظومة آفاق و  واقع :الفرع األول
  تهيئة مناخ ضرييب جاذب الستثمارات املؤسسات الصغرية و املتوسطةيف اجلزائر ل املطبقةدد قدرة السياسة الضريبية تتح  

 :و آفاقه املستقبلية يف ظل تطبيق هذه السياسةهذه املنظومة  التطور الذي عرفته مبستوى
ؤسسات الصغرية و املتوسطة العديد من عرف تعداد امل: و أهميته تطور تعداد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.أوال

    التطورات نتيجة الدور الذي تكون قد أدته السياسة الضريبية يف هتيئة مناخ جاذب الستثمارات هذه 
 . هذا التطور مرتبطة بتقاربه مع مستويات تطور هذه املؤسسات يف البلدان األخرى أمهيةاملؤسسات، لكن تبقى 

            :املسار التايلنظومة هذه امل هالتطور الذي شهدت أخذ: يرة و المتوسطةتعداد المؤسسات الصغ تطور -1
 .2002 – 2002يف اجلزائر يف الفرتة  املؤسسات الصغرية و املتوسطةمنظومة تطور :(59)اجلدول رقم                              

 اجملموع الصناعات احلرفية م ص م العامة م ص م اخلاصة السنوات
2000 095.951 999 32.951 229.129 
2002 095.992 999 90.921 230.991 
2001 209.525 999 95.990 299.999 
2002 229.225 999 93.912 102.595 
2009 229.922 992 53.092 122.999 
2003 235.903 915 003.222 193.939 
2009 251.523 333 003.129 200.595 
2009 152.001 323 023.999 905.923 
2005 209.159 950 035.090 329.035 
2000 993.501 999 - 305.092 
2000 900.993 992 023.990 395.105 
2002 990.900 999 030.932 900.912 
2001 300.991 999 099.393 999.903 
2002 393.525 922 052.932 992.091 

 .2009-2001الصادرة يف الفرتة  23و، 22،21، 20، 09، 03، 02، 02،  3رقم  على نشريات احصائيات املؤسسات ص م  مت إعداد اجلدول بناء: املصدر
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 :توضيح مسار التطور بشكل أفضل من خالل الشكل البياين التايل و ميكن     
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 (.95) ء على  ع        د ل    إعد د       ب    :     د 

بنهاية  مؤسسة 992.091توسطة املصغرية و تعداد املؤسسات ال وغبلتربز معطيات اجلدول و الشكل البياين      
 :كالتايلتوزعت   و ،2002

 نظومة هذه املمن  %  99,11نسبة مؤسسة و هي متثل  253.595(:اخلاصة الشركات ) األشخاص املعنوية  -
  %09,99نسبة مؤسسة و هي متثل  095.530: بيعية األشخاص الط -
   %22.91مؤسسة و هي متثل نسبة  052.932: النشاطات احلرفية  -
 . %0,03مؤسسة و هي متثل  922: املؤسسات العمومية -
         قد يكون هلذه الرتكيبة داللة من الناحية الضريبية يف ظل اختالف املعاملة الضريبية بني األشخاص الطبيعية    

 :فهو و األشخاص املعنوية
املؤسسات شركات كانت أكثر جاذبية الستثمارات الجراءات الضريبية اليت مت اختاذها خبصوص أن اإلب يوحيقد  -(أ

  الصغرية و املتوسطة
بنظام اإلخضاع من خالل ربط االستفادة من احلوافز الضريبية  الشركات قد يكشف حتيزا ضريبيا هلذا النوع من -(ب

 .2009إىل الضريبة اجلزافية الوحيدة بداية من سنة خضوعها قبل امتداد  ضرييب هلا و هو النظام احلقيقيال
يف اطار اهليئات  على القيام مببادرات استثمارية ينيىل إحجام الكثري من األشخاص الطبيعيإقد يدفع ما  هذاو    

تعود إىل هوالء السجل الوطين للسجل التجاري د يف من أن غالبية القيو رغم على ال ،املختلفة لرتقية االستثمار
  .  جناح مشاريعهم االستثماريةإاألشخاص، و هو ما حيرمهم من االستفادة من التدابري التحفيزية اليت تساعدهم يف 
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 بالنظر إىل اجلهود املبذولة و كلفة احلوافز :أهمية التطور المسجل في تعداد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة -2
فإن تعداد هذه املنظومة مل يكن يف  ،الضريبية املضحى هبا من أجل تطوير منظومة املؤسسات الصغرية و املتوسطة

يف ظل التباين الكبري يف قدرات هذه  تعرفه الدول املغاربية كما أنه يبدو متواضعا باملقارنة مبا  ،مستوى تلك اجلهود
 302.222و جود   2000سجلت تونس إىل غاية هناية  فقد ،الدول يف تطوير هذه املنظومة و عدد سكاهنا

بينما كشف االحصاء  ،%55.5بلغت حصة املؤسسات املصغرة و الصغرية و املتوسطة منها نسبة  1مؤسسة
حصة بلغت اقتصادية  2مؤسسة 990.500وجود  2002-2000يف الفرتة االقتصادي الذي عرفته املغرب 
ملنظومة هلذه ابينما عرفت مصر تعدادا  .  %0.2فقط و بنسبة  1010 عامل 90املؤسسات اليت تشغل أكثر من 

 .2001سنة  3مؤسسة 2.993.519قدره 
، فدول االحتاد           األخرى هو مسجل يف بعض الدول أيضا بالنظر إىليبدو هذا التعداد متواضعا كما     

املؤسسات الصغرية ر منظومة يربة رائدة يف تطو الصني جت عدبينما ت4،مليون مؤسسة 21تعرف وجود ( دولة 29) األوريب 
 :كما هو موضح يف اجلدول التايل و املتوسطة

 .2005-2000الصني للفرتة يف  الصغرية و املتوسطةتعداد املؤسسات ( : 53)اجلدول رقم                         
 2000 2002 2001 2002 2009 2003 2009 2009 2005 

 21 22,0 20,9 20,2 15,9 19,5 19,9 13,2 19,3 (مليون) تعداد م ص م 
 55,9 55,9 55,3 55,2 55,0 59,9 59,1 59,9 59,2 ( %) نسبة م ص م 

1. Yang Yao ,Business Environment for SME Development in China Creating A Conducive Legal &Regulatory  

Framework for Small and Medium Enterprise Development in Russia a Policy Dialogue Workshop, St. Petersburg, 

Russia September 14-16, 2003. 

 2. china association of SME 2009.       

ة بين التجربة ابح حميدة، استراتيجيات و تجارب ترقية دور المؤسسات ص م في دعم النمو و تحقيق التنمية المستدامة دراسة مقارنر: مشار اليه في   -

   .             161، ص 1111، كلية العلوم االقتصادية، 1الجزائرية و التجربة الصينية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة سطيف 

 

حيث شكلت  املؤسسات الصينية، منظومة للمؤسسات الصغرية و املتوسطة يف العدد الكبريتؤكد معطيات اجلدول     
يف  الصغرية و املتوسطةو هو ما ميثل ضعف إمجايل تعداد املؤسسات  .مليون مؤسسة 21 يقابله مبا %55,9نسبة منها 

ملؤسسات يف االقتصاد ذه ايربز الوزن احلقيقي هل هذاو  ،دول االحتاد األوريب بأكملها أو الواليات املتحدة األمريكية
دة األساسية للتنمية، بتسجيلها ملعدل منو خالل تسارعة القاعامل منوها السنوية عدالتجعلت منها مو اليت  ،الصيين
 الصغرية و املتوسطةو هو من بني أعلى معدالت النمو يف جمال املؤسسات  %20,99قدر ب  2005-2000الفرتة 

5.على املستوى العاملي
 

                                                           
1
République Tunisienne, Ministère de la planification et du Développement Régional,  Institut Tunisien de la 

Compétitivité et des Études Quantitatives, Caractéristiques du tissu  industriel tunisien en 2011 , Cadre institutionnel 

et Financement des PME, 2011, p 6. 
2
 Maroc, Direction de la Statistique 2001-2002, Rapport n :1, Résultats Relatifes Aux établissement économiques , 

Decembre 2004, p 36. 
3Nations Unies, Commission économique pour l'Afrique Bureau pour l'Afrique du Nord, Les PME acteurs du développement 

durable en Afrique du Nord,CEA-AN/PUB/08/2, 2008, p 7. 
4
 Loc-cit. 

5
دراسة مقارنة بين التجربة الجزائرية و التجربة الصينية،  -م النمو و تحقيق التنمية المستدامة رابح حميدة، استراتيجيات و تجارب ترقية دور المؤسسات ص م في دع 

 .               166، ص 1111، كلية العلوم االقتصادية، 1رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة سطيف 
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 .يف حتقيق هذه النتائج ار دو املؤسسات الصغرية و املتوسطة ضرائب ل ة بإعادة النظر يف السياسة العامو قد يكون لقيام الصني   
دي الذي باشرته الصني منذ منتصف تسعينات القرن املاضي مبجموعة من احلكومة يف اطار االصالح االقتصا حيث قامت

 1.جراءات التحفيزية ملؤسسات هذا القطاعاإل
ية بأدواهتا املختلفة يف مسامهة السياسة الضريب تتضح: لمؤسسات الصغيرة و المتوسطةل النمو السنويواقع و آفاق  .ثانيا

تطور هذه املسجلة يف املعدالت السنوية  تتبع فضل من خاللصورة أتطوير منظومة املؤسسات الصغرية و املتوسطة ب
  .و آفاقها املنظومة

إىل  عرف النمو السنوي ملنظومة املؤسسات الصغرية و املتوسطة  :واقع النمو السنوي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة -1
  :الوترية التالية 2002 ايةهن

 .( % :الوحدة) 2014 – 2000 يف اجلزائر يف الفرتة  املؤسسات الصغرية و املتوسطةالسنوي لنمظومة  النمو:(59)اجلدول رقم                 
 املعدل العام م ص م عمومية اخلاصة الصغرية و املتوسطة املؤسسات  
 عمومية.م صةم ص م اخلا حرفيني طبيعية.أ معنوية.أ 

2002 - - 00,99 9,13 0,00 3,92 
2001 - - 00,32 5,90 0,29 00,20 
2002   9,30 9,20 - 0,23 9,22 
2009 - - 00,93 5,02 02,11 5,91 
2003 - - 00,93 5,99 - 09,29 5,50 
2009 - - 5,91 9,59 - 5,99 5,09 
2009 5,12 02,93* 5,03 5,90 - 3 23,22 
2005 9,31 99,02 11,29 20,12 - 9,95 20,12 
2000 3,99 1,20 - 9,51 - 9,99 9,19 
2000 3,09 9,29 9,12 3,90 2,35 3,90 
2002 9,22 9,99 5,29 9,59 - 2,32 9,22 
2001  5,19 5 5,29 5,29 0 9,26 
2002 8,18 12,51 10,75 9,55 -  2.35 9,54 
-2001يف الفرتة   الصادرة 23و ،22، 21، ،22، 20، 09، 03، 02، 02،  3ات ص م  رقم على نشريات املؤسس مت إعداد اجلدول بناء: املصدر
2009. 
 : بداء املالحظات التاليةإ ميكن من خالل معطيات هذا اجلدول    

و هي نسبة مل يسبق  %00,20 مبعدل امنو  2001 سنةيف اجلزائر املؤسسات الصغرية و املتوسطة سجلت منظومة  -(أ
ا قد يعطي انطباعا ببداية بروز نتائج م ،ىل املؤسسات اخلاصة مبا يف ذلك احلرفينيإ معظمهاو تعود يف  ،تسجيلها قبل

       هلذه املؤسساتصدور القانون التوجيهي بعد ال سيما  القطاع هذاسسات ؤ مبجراءات اليت أختذهتا اجلزائر للنهوض اإل
  2000 و قانون االستثمار لسنة

  و اخلاصة العامةاملؤسسات الرتاجع مس و  ،2002سنة  %9,22 إىلاملؤسسات ذه همعدل منو  تراجع -(ب
                                                           

1
 :جراءات راجعلإلطالع على هذه اإل 

- Asian development bank, Enterprises in Asia: Fostering Dynamism in SMEs, Key Indicators for Asia and the Pacific, 

 Special Chapter, Manila, Philippines, 2009, p71-75. 

 .               151رابح حميدة، مرجع سابق، ص  –  
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  تواليا 5,50و  %5,91 معديل منوا مبتسجيله ذه املؤسساته استقرارا يف منو 2003، 2009 اعرفت سنت -(ج
 هبتطور سنوي قدر  2009هناية  90.323 األشخاص الطبيعيةو صل عدد  2009، 2009لسنيت  بالنسبة -(د

و هو الرقم الذي مل تتضمنه نشرية احصائيات  ،32.311حيث كان عددهم   2009مقارنة بسنة  9.551
  و قد مت تدارك ذلك يف نشرية  ،لعدم توفر االحصائية يف وقتها 2009لسنة املؤسسات الصغرية و املتوسطة 

هذا املعدل رجع ي و ،2009مقارنة بسنة  %23,22 ـقدر ب 2009و قد سجل معدل منو خالل سنة  ،2009
و بالتايل فهو  ،شارة إىل ذلكلألشخاص الطبيعية كما سبقت اإل 2009ىل عدم تضمن احصائيات سنة إباألساس 

  ةمنظو هذه امل ال يعكس معدل النمو الفعلي يف
و تعود هذا النسبة املرتفعة حبسب نشرية املعلومات  ،%20،12 ـسجلت معدل منو ب 2005بالنسبة لسنة  -(ه

بداية من السداسي املؤسسات الصغرية و املتوسطة ىل ادماج املهن احلرة ضمن احصائيات إ 2005ية لسنة االحصائ
  من جهة، و كذا بسبب عملية مراجعة قاعدة املعلومات للنشاطات احلرفية 2009الثاين لسنة 

 .2002سجلت أدىن معدالت منو منذ   2002 و ،2000، 2000بالنسبة لسنوات  -(و
 :توضيح مسار التطور السنوي هلذه املنظومة من خالل الشكل البياين التايل و ميكن    

 
 

     
 (.97)   إعد د       ب  ء على  ع        د ل    :     د 

 
  ومةإن التذبذب املسجل يف النمو السنوي هلذه املنظ :آفاق النمو السنوي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة -2

 ، حىت و إنهذه املؤسساتجراءات املتخذة هبدف تسريع وترية منو جناعة اإليصعب من حتديد التوقعات بشأن 
مؤسسة صغرية و متوسطة خالل  200.000من طرف السلطات العامة و احملدد بإنشاء الرقم املستهدف حتقق 
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مؤسسة  232.995إنشاء  2002، و 2001، 2002، 2000، 2000سنوات  فقد عرفت .2002-2000الفرتة 
موضح يف اجلدول   مثل ماهو ،مؤسسة 200.000من الربنامج املسطر و املقدر ب  %012 هو ما ميثل نسبةو 

  :التايل
 .         2002-2000يف الفرتيف اجلزائر قعات تطور املؤسسات الصغرية و املتوسطة نتائج و تو (:59)اجلدول رقم                    

 محققةالنتائج ال 
 2002 2001 2002 2000 2000 السنوات

 90.990 39.592 99.022 22.150 22.339 تعداد املؤسسات
 232.995 209.091 022.055 99.099 22.339 التعداد اجملمع

 ية املعلومات االحصائية للمؤسسات ص ماالحصائيات، نشر    ، املديرية العامة لليقظة االسرتاتيجية و الدراسات االقتصادية و املناجموزارة الصناعة و :املصدر
 . 9، ص 2002لسنة  23، و رقم 23، ص 2001، طبعة أفريل 2001لسنة  22رقم 

 اانطباعطي عيقد الذي تعرفه املعدالت السنوية لتطور منظومة املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف اجلزائر عدم االستقرار إن     
يصعب من عملية حتديد الدور الذي تكون قد قامت به  ذاسياسة مقصودة، و ه على اهنا تتم بصفة عفوية و ليست نتيجة

، كما يصعب من توقع مسار تطور هذه املؤسسات و من مث اختاذ من جهة السياسة الضريبية يف تطوير هذه املؤسسات
  .من جهة أخرى االجيايب هااإلجراءات الضرورية للحفاظ على وترية منو 

تفاصيل التطور  الوقوف علىمن املهم  :المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بحسب فئة األجراءة بنية منظومتطور  .ثالثا
، فذلك ميكن من معرفة املسجل يف منظومة املؤسسات الصغرية و املتوسطة حبسب فئات املؤسسات املشكلة هلذه املنظومة

 : تتجاوب مع هذا التدابري ما يستدعي مراجعتهاو تلك اليت مل فئات املؤسسات اليت كانت األكثر تأثرا بالتدابري الضريبية
      الصغرية  املؤسسات ملنظومةما مييز النسيج املؤسسايت  :التطور الفئوي لمنظومة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة -1

معطيات كما توضحه ،هذه  املنظومة من يف اجلزائر هو النسبة الكبرية اليت متثلها حصة املؤسسات املصغرة  و املتوسطة
 :اجلدول التايل

 .2014  – 2009يف الفرتة حبسب فئة األجراء يف اجلزائر   (أشخاص معنوية) اخلاصة م ص ممنظومة تطور :(55 )اجلدول رقم        
 اجملموع عامل 290إىل  90 عامل 25إىل  00 عمال 5إىل  0     

 % العدد % العدد % العدد % العدد
2009 23.199 96.15 953 3.27 030 0.58 29.220 100 
2005 21.199 95.34 0.002 4.13 029 0.52 22.909 100 
2000 22.909 97.01 312 2.70 39 0.30 21.209 100 
2000 20.230 95.63 991 3.89 009 0.48 22.222 100 
2002 29.210 96.03 595 3.49 013 0.48 29.193 100 
2001  19.099 59.00 0.003 2.95 021 0.10 15.259 000 
2014 13.999 59.11 0.039 2.91 029 0.19 19.999 000 

    الصادرة يف الفرتة 23و 22، 21 ،22، 20، 09، 03، 02على نشريات احصائيات املؤسسات ص م  رقم   مت إعداد اجلدول بناء: املصدر   
2009 -2009. 

اخلاصة ذات الطبيعة املعنوية يعود بنسبة ال تقل عن  الصغرية و املتوسطةن التطور السنوي املسجل يف تعداد املؤسسات إ   
سات تشغل ما بني عامل واحد و تسعة عاملني، و إذا ما أضفنا لذلك تعداد األشخاص الطبيعية و األنشطة إىل مؤس 59%

بأن اجلزائر تعرف تطورا يف منظومة املؤسسات املصغرة ، فإنه ميكن القول اليت هي مؤسسات مصغرة بالدرجة األوىل احلرفية
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نمية و توجيه االستثمار يف املؤسسات الصغرية و املتوسطة كانت اكثر وهو ما قد يعين أن التدابري الضريبية املتخذة لت ،فقط
 .الصغرية، األمر الذي يستدعي تفعيل دورها يف جذب املؤسسات املتوسطة أيضا و جاذبية للمؤسسات املصغرة

التطور بع تط اليت يزةامل إن:موقع التطور الفئوي لمنظومة المؤسسات الصغيرة في الجزئر من تجارب الدول األخرى -2
 متثل ، ففي املغربمثال الدول املغاربية يفال ختتلف عما هو مسجل  املؤسسات الصغرية و املتوسطةمنظومة احلاصل يف 

 تشكلو 1،مجايل للمؤسساتمن العدد اإل  %59.90نسبة  (عمال00) حصة املؤسسات اليت توظف أقل من
 .2نسيج املؤسسايت يف تونسمن ال %55 و الصغرية نسبة تفوق لبالغة الصغراملؤسسات ا

املعدالت  و ما يؤكد عدم بلوغ تعداد املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف اجلزائر و يف الدول العربية املستوى املطلوب هو    
 :اجلدول التايل معطيات وضحهتكما األخرى  باملقارنة مبا هو مسجل يف الدول  يف هذه الدول املسجلة لكثافة هذه املؤسسات

 .2002كثافة املؤسات الصغرية و املتوسطة يف عينة من البلدان يف (:000)اجلدول رقم                            
 العدد لكل الف نسمة البلد العدد لكل ألف نسمة  البلد
 02 الكويت 10 مصر

 00 قطر 10 السعودية
 2 عمان 29 فلسطيني

 1 لبنان 23 األردن
 0 السودان 29 املغرب
 09 متوسط الدول العربية 29  البحرين
 09 الدول الفقرية 20 اليمن
 29 الدول املتوسطة الدخل 09 اجلزائر

 29 الدول الغنية 09 االمارات
 . 209، ص 2001صندوق النقد العريب، التقرير االقتصادي العريب املوحد، :املصدر                            

 
 .في الجزائر المؤسسات الصغيرة و المتوسطةمنظومة  لتصفية فياإلحداث و احركية : الثاني  الفرع

يف اجلزائر ال يكفي االعتماد على التطور  الصغرية و املتوسطة املؤسساتوترية منو  عرفتهللوقوف على مدى التطور الذي      
ات املنشأة و ما يقابل ذلك من نسبة املؤسس ملعرفة ،السنوي الذي يعرفه تعداد هذه املنظومة دون معرفة حركية هذا التعداد

من مث  ، وهاتطور لمؤشر على عدم مالءمة بيئة األعمال  املؤسساتهذه وفيات رتفاع ظاهرة فاالقائمة،  ؤسساتوفيات يف امل
 .هلاالستثمارات و ليست طاردة ذه اتهيئة بيئة استثمارية جاذبة هللأقرهتا اجلزائر من خالل سياستها الضريبية قصور التدابري اليت 

 :الوضعية التالية املؤسساتهذه حركية تطور  عرفت :حركية منظومة المؤسسات الصغيرة و المتوسطةلالسياق العام . أوال
 :التالية ملساراتهذه احلركية ا أخذت: حركية إنشاء و تصفية المؤسسات الصغيرة و المتوسطةتطور  - 
 
 

                                                           
1
 Maroc, Direction de la Statistique, Rapport n :1, Résultats Relatifes Aux établissement économiques , Decembre 

2004, p 48. (11راجع الملحق رقم )  
2 République Tunisienne ,Ministère de la planification et du Développement Régional,  Institut Tunisien de la Compétitivité et des 

Études Quantitatives, Caractéristiques du tissu  industriel tunisien en 2011 Cadre institutionnel et Financement des PME, 2011, p 

6. (11راجع الملحق رقم )  
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 .4012-4002للفرتة   تطور منظومة املؤسسات الصغرية  املتوسطة يف اجلزائرحركية (: 101) اجلدول رقم                         
 الصغرية و املتوسطةاملؤسسات امجايل عدد  الزيادة الشطب إعادة إنشاء إنشاء 

2002 29.935 0.520 1.209 22.192 102.595 
2009 11.010 2.931 3.090 25.901 122.999 
2003 19.309 2.902 3.120 11.593 193.939 
2009 19.321 2.290 3.952 12.200 200.595 
 905.923 ( املهن احلرة)  19.520+90.323 9.293 2.533 22.210 2009
 (تقليدية و احلرفلا ص رفغ)329.035 (املهن احلرة)  19.539+90.323 02.102 1.933 25.200 2005

999.252 ( CASNOS ) 
2000 29.521 1.195 9.509 21.209 305.092 
2000 22.150 9.152 5.929 20.219 395.105 
2002 99.022 9.993 9.259 92.921 900.912 
2001 33.992 9.050 9.950 39.592 999.903 
2002 93.990 9.293 5.300 92.219 992.091 
الصادرة يف الفرتة  23و ، 22، 21 ،22، 20، 09، 03، 02، 02،  3على نشريات احصائيات املؤسسات ص م  رقم  مت إعداد اجلدول بناء: املصدر
2001-2009.  

 و إىل غاية 4002 يف الفرتةعرفت  يف اجلزائر الصغرية و املتوسطةاملؤسسات  منو حركية  أنمعطيات اجلدول  يتضح من     
عن  88.747 مؤسسة كانت متوقفة، و توقف 24.924 ديدة، وإعادة بعثجمؤسسة  279.284 إنشاء 4012هناية 

 .من املؤسسات احملدثة %18 تقارب نسبة تشكل نشاطها و هي
هذه حركية منظومة على  مالحظتهميكن  ما: طبيعة التطور السنوي لحركية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة - 

  .وفياهتا من جهة أخرى تو معدال ،منو املؤسسات من جهة تمعدال يف تطوراملسجل  التذبذب واملؤسسات ه
 .4012-4000يف اجلزائر للفرتة  املؤسسات الصغرية و املتوسطة تصفيةنشاء و السنوي إلتطور ال(:104)اجلدول رقم             

 الشطب إعادة إنشاء إنشاء 
 ( %) التطور السنوي العدد (%)  التطور السنوي العدد (%) التطور السنوي العدد 

2002 29.935 - 0.520 - 1.209 - 
2009 11.010 29,39 2.931 25,00 3.090 90,99 
2003 19.309 01,92 2.902 - 9,32 3.120 2,23 
2009 19.321 2,90 2.290 - 9,09 3.952 5,03 
2009 22.210 5.93 2.533 05,99 9.293 9,09 
2005 25.200 16,29 1.933 10,12 02.102 50,59 
2000 29.521 - 21,29 1.195 - 02,11 9.509 - 22,90 
2000 22.150 99,93 9.152 95,00 5.929 20,95 
2002 99.022 22,22 9.993 9,59 9.259 -00,59 
2001 33.992 20.92 9.050 15.15 9.950 1.23 
2002 93.990 02.53 9.293 - 00.02 5.300 5.20 
الصادرة يف الفرتة  23و  ،22، 21 ،22، 20، 09، 03، 02، 02،  3على نشريات احصائيات املؤسسات ص م  رقم  مت إعداد اجلدول بناء: املصدر
2001-2009. 

     سنوات غرية و املتوسطة، فقد عرفتصالتطور إنشاء املؤسسات مييز وترية  التذبذب الذيتؤكد معطيات اجلدول    
 سنة ئهاإنشاتطور معدل يف  اتراجعا حاد بينما سجل، معدالت مرتفعة لتطور هذه املؤسسات 4011، و 4007، 4002
  .4011، و 4007، 4002 املؤسسات تطورا مبعدالت مرتفعة خالل السنواتهذه وفيات  عرفتو باملقابل .2010
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هبذا الرغم من أن وجودها على  ملتوسطةاملؤسسات الصغرية و او كثريا ما جتاهلت الدراسات اإلشارة إىل ظاهرة وفيات     
 ظليف و  .و يستدعي الوقوف على األسباب اليت تقف وراءها ،لتطوير هذه املنظومة اجلهود الكبرية املبذولة يناقضالشكل 

ت اليت التقارير و النشريايف  املؤسات الصغرية و املتوسطةمن قبل األجهزة املشرفة على منظومة لظاهرة ل تفسريات جتاهل تقدمي
 :أبرزها ، منالظاهرة  تنطوي على كثري من املخاطر تنبيه إىل أنلالبد من اتعدها حول القطاع، 

بيئة أعمال جاذبة إلستثمارات  هتئيةاليت إعتمدهتا اجلزائر ألجل  التدابرياستمرار الظاهرة القصور يف اآلليات و يكشف  -(أ
  و ليست طاردة هلااملؤسسات الصغرية و املتوسطة 

ليت سبق هلا االستفادة من إجراءات التحفيز الضرييب اليت مت إقرارها تلك اتصفيتها من  تاليت مت ؤسساتقد تكون امل -(ب
دون أن يرتتب عن ذلك فوائض إقتصادية  احلوافز الضريبية كلفةضياع   إىل يؤديا م، هذه املؤسساتلتنمية االستثمار يف 

 مصدر دخل إضايف للخزينة العمومية و تكون جديدة حتسن من أداء االقتصاد اجلزائري 

 االستثمارات غري اجلادةقد يفسر وجود الظاهرة بضعف إجراءات الرقابة على تصفية األنشطة مما يفتح اجملال أمام  -(ج
املسبق  اشرتاط الدفعمبجرد انتهاء فرتة اإلعفاء الضرييب، خاصة بعد الرتاجع عن  اإلختفاءالضريبية و  لالستفادة من احلوافز

 للديون الضريبية قبل تصفية املؤسسات 

       ؤسسات الصغرية امللف اجملاالت لتنمية تاملبذولة يف خم املساعيأهداف وجود الظاهرة هبذه احلدة حيول دون حتقيق  -(د
هبدف التحفيز الضرييب فراط يف الضريبية اليت حتملتها اخلزينة العامة جراء اإل بكلفة احلوافز فيما يتعلق، و خاصة و املتوسطة

 .هذه املؤسساتتنمية منظومة 
 توقفخطورة ظاهرة تزداد  :طبيعتها القانونية ونشاطهاالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة بحسب  تصفيةتطور ظاهرة  .ثانيا

ال ، االقتصادي الذي تنشط فيه القطاع املؤسسات االقتصادية على اختالف طبيعتها القانونية و  طالتكلما املؤسسات  
 :ية لالقتصاد الوطينو القطاعات ذات األمهية و األول سيما 

 :هذه الشركات على القطاعات االقتصادية بالكيفية التالية تصفيةتوزعت (:األشخاص المعنوية)الشركات الخاصة - 
 .4012-4010للفرتة  النشاط حسب قطاعيف اجلزائر  (أشخاص معنوية)اخلاصة  غرية و املتوسطةصؤسسات الامل تصفيةتوزيع (:101)اجلدول 

 التطور 2002 التطور 2001 2002 التطور 2002 2000 التطور 2000 2000 
 00 - 99 02 39 99 00 - 99 33 2 66 64 الفالحة

1 - 05 22 1 - 22 25 احملروقات  05 21 22 93 11 
BTP 3.068 3.512 222 1.902 1.002 - 909 1002 2.352 - 102 2.399 - 09 

 030 0.099 21 599 522 035 - 522 0.001 33 0.001 0.029 يةحتويل.ص
 929 9.099 212 2.230 2.029 229 - 2.029 2.293 939 2.293 1.900 اخلدمات
 909 5.092 055 9.225 9.090 0015 - 9090 5.095 0.292 5.095 9.509 اجملموع

إحصائيات م ص م  نشرية ر - .14ص، ـ4014لسنة ( 44)رقم نشرية إحصائيات م ص م  - 41، ص مرجع سابق، 4011 لسنة( 40)رقم نشرية إحصائيات م ص م  -:املصدر 
 .11، ص 4012لسنة  44رقم  إحصائيات م ص منشرية  -.19، ص 4011لسنة  42قم ر 

     4010  للمؤسسات بني عامي توقفقطاعات اخلدمات و البناء و األشغال العمومية و الصناعة التحويلية أكرب  عرفت  
 امت تسجيل تراجع غري أنهتواليا،  مؤسسة 222 و ،942 تطورا يف تصفية املؤسسات بني السنتني بلغ سجلتحيث  ،4011و

ال سيما يف  املؤسسات بني فروع كل قطاعيف  توقفاتالو قد تباين عدد  ،4014و  4011 املؤسسات بني سنيت تصفيةيف 
 :قطاعي اخلدمات و الصناعة

 :املؤسسات بني فروع هذا القطاع بالكيفية التالية توقفاتوزعت ت :قطاع الخدمات -(أ
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 .4012-4010للفرتة  يف اجلزائر يف قطاع اخلدمات (أشخاص معنوية) اخلاصة  املؤسسات الصغرية  تصفيةتوزيع (: 102) اجلدول   
 (%) بةالنس 2002 (%) النسبة 2001 (%) نسبةال 2002     (%) النسبة 2000     (%) النسبة 2000 

 03.20 990 05.90 990 21.91 530 21.51 0.090 29.90 529 النقل و املواصالت
 23.20 0.130 29.92 0.292 29.99 0.032 10.03 0.190 25.02 0.092 التجارة

 9.90 150 5.15 205 00.09 205 5.31 210 00.19 222 الفندقة و االطعام
 19.15 0.913 29.05 0.291 20.93 929 05.01 992 03.05 300 خدمات للمؤسسات

 02.33 399 02.22 923 02.29 992 09.09 399 09.90 999 خدمات للعائالت
 0.35 13 0.92 22 0.20 03 0.90 12 0.95 22 مؤسسات مالية
 0.90 23 0.92 11 0.99 22 0.25 22 0.93 12 أعمال عقارية

 0.95 10 0.92 11 0.22 25 0.53 21 0.29 09 خدمات للمرافق اجلماعية
 000 9.099 000 2.230 000 2.029 000 2.293 000 1.900 اجملموع

   14ص ،ـ4014لسنة ( 44)رقم نشرية إحصائيات م ص م  -  ص  ،4011لسنة  (40)رقم  إحصائيات م ص م ةنشري - :املصدر  
 .19، ص 4011لسنة ( 42)م رقم نشرية إحصائيات م ص  - 19ص ، 4011 لسنة( 41)رقم م ص م  نشرية إحصائيات -           
 .11، ص4012لسنة ( 44)نشرية إحصائيات م ص م رقم  -           

 هو ماو  ،مؤسسة 15120 قفو تبتسجيل  4011و  4010 عامياألقل استمرارية بني  يةالتجار لقد كانت املؤسسات    
بينما مت  ،4011 مؤسسة هناية 47.919 ملؤسسات قطاع اخلدمات املقدر بـمن التعداد العام  % 10514 سبةميثل ن

 %41581و   %41571 مبعديلمث يأيت قطاع النقل ، % 48582 بنسبة   4014 مؤسسة سنة 15144 توقفتسجيل 
من أن مؤسسات هذا القطاع متثل غالبية املؤسسات املستفيدة من احلوافز الضريبية املمنوحة رغم على ال 4014 و 4011 بني

 .ستثمار و الشغل من خالل املؤسسات الصغرية و املتوسطةيف اطار هيئات ترقية اال
  :كما يوضحه اجلدولاملؤسسات   توقفاتبني فروعها املختلفة يف تباينا ت رفعمن القطاعات اليت يعد :قطاع الصناعة -(ب

 .4012-4010للفرتة  اجلزائريف  يف قطاع الصناعة (أشخاص معنوية) اخلاصة املؤسسات الصغرية و املتوسطة  تصفيةتوزيع (:102)اجلدول 
 (%)النسبة 2002 (%)النسبة 2001 (%)النسبة 2002 (%)النسبة 2000 (%)النسبة 2000 

 03.23 092 09.50 099 01.01 021 09.92 091 02.30 091 احلديد و الصلب
 02.93 013 00.11 002 9.95 91 9.00 95 9.95 50 مواد البناء

 1.20 13 2.09 20 1.90 11 1.02 19 2.25 22 كيمياء، مطاط، بالستيك
 10.93 121 11.52 119 19.29 131 13.02 202 19.99 209 الصناعة الغذائية
 5.51 009 9.25 92 3.39 31 9.99 32 9.03 91 صناعة النسيج
 2.23 23 2.92 29 0.95 09 2.09 21 0.50 20 صناعة اجللد

 05.00 202 20.99 203 21.05 209 22.90 293 29.10 293 صناعة اخلشب و الورق
 9.20 99 2.33 23 2.99 23 9.29 30 2.20 22 صناعة خمتلفة

 000 0.099 000 599 000 522 000 0.001 000 0.029 اجملموع
 ص م منشرية إحصائيات  -.19ص ـ،4014لسنة  (44)رقم م ص م نشرية إحصائيات  -  44ص  ،4011لسنة ( 40)رقم  م ص منشرية إحصائيات  -: املصدر

 .18، ص 4011لسنة  42نشرية إحصائيات م ص م رقم  - 19ص  ،4011 لسنة (41)رقم 
 . 11، ص 4012لسنة  44نشرية إحصائيات م ص م رقم  -         

 175194 من جمموع 4011 مؤسسة سنة 204 تصفية اللمؤسسات بتسجليه توقفأكرب الصناعات الغذائية ت عرف    
 سنة عرفتبينما  .السنة هذه خالل قفةاملتو من املؤسسات  %14514 نسبةهو ما ميثل  و ،مؤسسة ناشطة هبذا القطاع

 722 ـهذه السنة و املقدر ب يفاملؤسسات  توقفاتمن عدد  % 18522 نسبةهو ما ميثل مؤسسة و  141تصفية  4014
لرفع  ،ة من الناحية الضريبيةضروري أن حيظى مبعاملة تفضيليمن ال لذا .و هو ما يكشف ضعف تنافسية هذا القطاع ،مؤسسة
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هذا القطاع على منتجات دثه حتالذي الكبري التخفيف من الثقل  يف و الرفع من مسامهته ،تنافسيته و متكينه من االستمرار
 .فاتورة واردات اجلزائر من العامل اخلارجي

 :ا كما يوضحه اجلدول التايلالظاهرة األشخاص الطبيعية أيضطالت  لقد (:األشخاص الطبيعية)المؤسسات الفردية - 
 4012-4011 للفرتة حسب القطاع يف اجلزائر ( أشخاص طبيعية)اخلاصة  املؤسسات الصغرية و املتوسطة تصفيةتوزيع (:104) اجلدول    
 اجملموع االستثمار الزراعي العدالة الصحة  

 219 200 5 29 العدد 2000
% 00.32 1.91 99.91 000 

 121 293 5 29 العدد  2002
% 9.39 2.95 99.92 000 

 200 199 01 21 العدد 2001
% 9.95 1.03 50.22 000 

 209 192 09 22 العدد 2002
% 9.99 2.05 50.02 000 

 . 14ص ، 4014لسنة ( 44)رقم م ص م   احصائيا تنشرية  - .41ص  ،4011لسنة  (40)رقم م ص م  احصائيا ت  نشرية -: املصدر     
 .12، ص 4012لسنة ( 44)م ص م رقم  احصائيا تنشرية   -              
سنة   من عدد املؤسسات اليت مت تصفيتها %82و بنسبة جتاوزت االستثمارات الزراعية أكثر عرضة للتصفية لقد كانت     

خارج دائرة  على الرغم من أنه من القطاعات اليت ميكن اعتبارها 4011سنة  %71,42لتبلغ هذه النسبة حدود  4010
 .الضريبة يف التشريع الضرييب اجلزائري

األنشطة االقتصادية كل  يطبعبل  املؤسسات الصغرية و املتوسطة،ليس حكرا على يف اجلزائر الظاهرة وجود لالشارة فإن     
عمليات  ربزذ تإ1،املركز الوطين للسجل التجاري معطيات كشفه، كما تتها القانونيةأو طبيع اتؤسسملبغض النظر عن حجم ا

عمال اليت يتم توقيفها يف اجلزائر باملقارنة مبا حيدث يف بعض القيد يف السجل التجاري و عمليات الشطب النسبة الكبرية لأل
 2.فقط% 1,9املغرب  يف و ،%2,0 هو يف االحتاد األورويب معدل ايقاف األعمالالدول، ف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1

 (.11)راجع الملحق رقم 
2

 متوسطية للمجالس االقتصادية واالجتماعية للقمة األورو، متوسطية تقرير مشترك حول تعزيز ريادة األعمال واالبتكار واإلبداع في المنطقة األورو 

 .1111تشرين األول /أكتوبر 11و  11في ( مصر)والمؤسسات المماثلة المنعقدة في اإلسكندرية 
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 .ةواالقتصادي ةولويات االجتماعياألمع  هتوافقو مدى ستثمارات م ص م ال الجغرافيالقطاعي و توجه ال:الثانيطلب الم
    قدرهتا على جذب املزيد من املؤسسات الصغرية ب فقط تقاسال  يف تنمية االستثمار ن كفاءة السياسة الضريبيةإ   

القطاعات ملؤسسات حنو يضا بقدرهتا على توجيه استثمارات تلك اأمنا تقاس إو املتوسطة و ضمان استمراريتها، و 
 :نيالتالي ين، و ذلك ما سنتناوله يف العنصر االقتصادية و االجتماعيةو أمهيتها أولويتها  حبسب االقتصادية و األقاليم 

 ؛التوزيع القطاعي الستثمارات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة: الفرع األول  -

 .صغيرة و المتوسطةستثمارات المؤسسات الالتوزيع الجغرافي ال: الفرع الثاني -
 .الستثمارات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التوزيع القطاعي :األول الفرع
على القطاعات هبا استثمارات املؤسسات الصغرية و املتوسطة توزعت نستعرض يف هذا املطلب الكيفية اليت     

 .حبسب طبيعة هذه املؤسسات املختلفةاالقتصادية 
توزعت استثمارات  :حسب قطاع النشاط( أشخاص معنوية)الخاصة توسطةمال يرة وغصالتوزيع المؤسسات . أوال

  :التالية بالكيفيةو فروعها املختلفة  املؤسسات الصغرية و املتوسطة على القطاعات االقتصادية
جند حصاءات منظومة املؤسسات الصغرية و املتوسطة إبالرجوع إىل  :توزيع المؤسسات على القطاعات االقتصادية - 

 :عرفت الوضعية التاليةالصغرية و املتوسطة  لدى أصحاب املؤسسات للقطاعات االقتصادية  األمهية النسبيةأن 
 (% :الوحدة) .4012-4001للفرتة  طاع النشاطحسب ق (األشخاص املعنوية)يف اجلزائرتوزيع املؤسسات ص م اخلاصة :(109)اجلدول رقم      

 اجملموع اخلدمات الصناعة التحويلية بناء و أشغال عمومية و املناجم روقاتاحمل الفالحة و الصيد  السنوات
2001 0.05 0.93 10.32 20.52 29.39 000 
2002 0.20 0.93 12.12 20.29 29.30 000 
2009 0.20 0.99 12.91 05.30 29.92 000 
2003 0.09 0.92 11.30 09.99 29.99 000 
2009 0.09 0.91 12.00 09.22 29.59 000 
2009 0.20 0.90 12.92 09.30 29.52 000 
2005 0.09 0.90 19.12 09 23.00 000 
2000 0.91 0.90 19.01 03.99 23.99 000 
2000 0.02 0.90 12.39 03.10 29.90 000 
2002 0.00 0.25 11.99 03.09 29.99 000 
2001 0 0.25 12.92 09.50 25.99 000 
2002 0.00 0.25 12.02 09.90 90.31 000 
الصادرة يف الفرتة  23و ، 22، 21 ،22، 20، 09، 03، 02، 02،  3على نشريات احصائيات املؤسسات ص م  رقم  مت إعداد اجلدول بناء: املصدر
 (.20راجع امللحق رقم )  2001-2009
 من هذه املؤسسات بنهاية %90.31 على هذااستحو ب بالدرجة األوىل ستثمارات حنو قطاع اخلدماتاالاجتهت     

قطاع  ،%09.90 بنسبة قطاع الصناعات التحويلية ،%12.02البناء و األشغال العمومية بنسبة قطاع  ،2002
األمهية النسبية هلذه القطاعات  ظلتو  ،%0.25قطاع احملروقات بنسبة ، و  %0الفالحة و الصيد البحري بنسبة 

ضريبية تعتمد على تعميم احلوافز الضريبية  و هي نتيجة طبيعية لسياسة ،2002-2001طيلة الفرتة  نحوعلى هذا ال
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    بني القطاعات، ما جيعل االستثمارات تتجه حنو القطاعات قليلة املخاطر و سريعة دوران رأس املال و ذات العائد 
  :يربزه الشكل البياين التايل ا، و ذلك ماملرتفع

 

 

 .(017)   إعد د    د ل ي  ء على  ع        د ل     :     د                                  

 
القطاعات داخل فروع الصغرية  تطور توزيع املؤسسات عرف:ع المؤسسات على فروع القطاعات االقتصاديةيتوز  -2

 : الوضعية التاليةاالقتصادية 
 :القطاع التطورات التاليةهذا  يف دثةاملؤسسات احملتعداد  عرف: قطاع الفالحة و الصيد البحري -(أ

 .2002-2001 للفرتة  يف اجلزائر تطور م ص م اخلاصة بقطاع الفالحة و الصيد البحري(: 009)اجلدول رقم              
 2002 2001 2002 2000 2000 2005 2009 2009 2003 2009 2002 2001 السنوات

 9.019   2.303 2.299 2.003 1.903 1.322 1.955 1.200 1.093 2.529 2.929 2.299 العدد
الصادرة يف الفرتة  23و ، 22، 21 ،22، 20، 09، 03، 02، 02،  3على نشريات احصائيات املؤسسات ص م  رقم  مت إعداد اجلدول بناء: املصدر
2001-2009. 

غري  .2001مقارنة بسنة  %002مبعدل تطور قارب  2002نهاية بمؤسسة  9.019 لغسجل هذا القطاع تعدادا ب   
  .2002بنهاية املؤسسات عدد مجايل إمن  %0أن نسبة املؤسسات املتجهة حنو القطاع مل تتجاوز 

ؤسسات تراوحت م استحداثلقطاع هذا ا سجل: قطاع المحروقات، الطاقة، المناجم و الخدمات األخرى -(ب
هذه املؤسسات على و توزعت  ،2002-2001مجايل املؤسسات طيلة الفرتة إمن   %0.93و  %0.9نسبتها بني 

 :التالية بالصورةفروعه 
 
 
 



 . الجزائري االقتصاد في مساهمتها ترقية والمؤسسات الصغيرة و المتوسطة  منظومة طويرت على الضريبية السياسة انعكاسات: السادس الفصل

833 

 

 (% :الوحدة).2002-2001للفرتة  يف اجلزائر تطور م ص م اخلاصة بقطاع احملروقات، الطاقة، املناجم و اخلدمات املتصلة هبا (: 005) اجلدول رقم  
 موعاجمل املناجم و احملاجر خدمات األشغال البيرتولية احملروقات املياه و الطاقة السنوات
2001 2.90 20.09 00.09 21.99 000 
2002 2.99 20.00 00.92 21.90 000 
2009 2.92 19.33 02.02 22.22 000 
2003 9.00 13.32 02.53 29.10 000 
2009 9.13 12.93 01.91 23.01 000 
2009 9.33 11.05 01.50 29.21 000 
2005 9.92 10.90 01.35 29.92 000 
2000 9.20 10.00 02.92 25.01 000 
2000 9.22 10.32 02.59 29.59 000 
2002 9.20 10.90 09.29 29.91 000 
2001 9.22 11.50 02.12 23.29 000 
2002 9.00 13.20 02.15 22.05 000 
لصادرة يف الفرتة ا 23و  ،22 ،21 ،22، 20، 09، 03، 02، 02،  3على نشريات احصائيات املؤسسات ص م  رقم  مت إعداد اجلدول بناء: املصدر
 (.22راجع امللحق رقم )  2001-2009

             2001سنة  %21.99اجتهت غالبية املؤسسات يف هذا القطاع حنو املناجم و احملاجر بنسبة تراوحت بني   
خدمات األشغال مث  ،2002سنة  %13.20و  2001سنة  %20.09احملروقات بنسبة مث  ،2000سنة  %25.01و 

، و أخريا املياه و الطاقة بنسبة تراوحت بني 2002سنة  02.15و  2001سنة  %00.09نسبة تراوحت بني  البرتولية ب
ثابت طيلة شبه األمهية النسبية لفروع هذا  القطاع يف رتتيب و قد بقي ال. 2002سنة  % 9و  2001 سنة 2.90%
 .2002-2001الفرتة 

     2001سنة  %10.32ت هذا القطاع نسبة تراوحت بني شكلت  مؤسسا :قطاع البناء و األشغال العمومية -(ج
 :من أمجايل املؤسسات، و عرفت التطورات التالية 2001سنة  %11.23و 
 .2002-2001للفرتة   يف اجلزائر األشغال العموميةاخلاصة بقطاع  املؤسسات الصغرية و املتوسطةتطور (: 000) اجلدول رقم    

 2002 2001 2002 2000 2000 2005 2009 2009 2003 2009 2002 2001 السنوات

 095.999 090.500 022.222 019.992 025.932 022.219 000.599 000.290 50.902 90.903 92.935 39.955 العدد

الفرتة  الصادرة يف 23و ،22، 21 ،22، 20، 09، 03، 02، 02،  3على نشريات احصائيات املؤسسات ص م  رقم  مت إعداد اجلدول بناء: املصدر
 .، مرجع سابق2001-2009

أين   2001باملقارنة بسنة  %022.9بلغ مبعدل تطور  2002سة هناية مؤس 095.999سجل هذا القطاع تواجد   
 .مؤسسة 39.955 عددها ال يتجاوزكان 

قبل  2001مجايل املؤسسات سنة إمن  %20.52مثلت مؤسسات هذا القطاع نسبة :قطاع الصناعة التحويلية -(د
   :و عرف توزع مؤسسات هذا القطاع على فروعه املختلفة الوضعية التالية ،2002هناية  %09.90ع النسبة إىل تراج
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 .(% :الوحدة)2002-2001قطاع الصناعة التحويلية للفرتة  على فروع  يف اجلزائر اخلاصة املؤسسات الصغرية و املتوسطةتوزيع تطور (: 000)اجلدول رقم 
 اجملموع خمتلفة.ص اخلشب و الورق. ص اجللد.ص النسيج.ص الغذائية. ص كمياء، مطاط، بالستيك مواد البناء الصلب  احلديد و السنوات
2001 09.92 01.29 1.90 10.0 9.12 1.09 05.10 3.35 000 
2002 09.99 01.0 1.99 25.55 9.03 1.05 05.39 3.35 000 
2009 09.95 02.91 1.92 10.01 9.09 1.03 05.59 3.32 000 
2003 09.95 02.93 1.99 10.02 9.52 1.09 20.12 3.90 000 
2009 09.95 02.95 1.95 10.03 9.99 1.01 20.32 3.21 000 
2009 09.92 02.32 1.95 10.01 9.99 2.59 20.52 3.10 000 
2005 09.30 02.99 1.51 10.03 9.12 2.90 20.10 3.20 000 
2000 09.30 02.92 1.55 10.02 9.11 2.91 20.11 3.00 000 
2000 09.25 02.99 2.09 10.0 9.15 2.39 20.22 3.00 000 
2002 09.12 01.01 2.09 25.50 9.92 2.30 20.25 9.51 000 
2001 09.12 01.25 2.21 25.30 9.91 2.99 20.13 9.95 000 
2002 09.12 01.21 2.19 25.92 9.50 2.25 20.22 9.99 000 
الصادرة يف الفرتة  23و ، 22، 21 ،22، 20، 09، 03، 02، 02،  3على نشريات احصائيات املؤسسات ص م  رقم  مت إعداد اجلدول بناء: املصدر
 (.21راجع امللحق رقم ) 2001-2009

 تيبرت ال 2002بنهاية لدى أصحاب املؤسسات الصغرية و املتوسطة األمهية النسبية لفروع هذا القطاع  أخذت   
مجايل مؤسسات القطاع، صناعة اخلشب و الورق إمن  %25.92قطاع الصناعة الغذائية باستحواذه على نسبة : التايل

    صناعة النسيج بنسبة  ،%01.21مواد الناء بنسبة  ،%09.12احلديد و الصلب بنسبة  ،%20.22بنسبة 
صناعة اجللود و أخريا ، %2.19بنسبة  الكمياء و املطاط و البالستيك ،%9.99صناعات خمتلفة بنسبة  ،9.50%
 .2002-2001و قد متيز ترتيب القطاعات بالثبات طيلة الفرتة  . %2.25بنسبة 

 مجايلإمن  %29.39 كان الوجهة األكثر تفضيال من قبل املؤسسات، حيث تراوح نصيبه بني: قطاع الخدمات -(ه
     : على فروعه املختلفة بالصورة التالية هو توزعت مؤسسات .2002هناية  %90.31و  2001 املؤسسات سنة

 (% :الوحدة) .2002-2001قطاع اخلدمات للفرتة  على فروع  يف اجلزائر اخلاصة املؤسسات الصغرية و املتوسطةتوزيع تطور (:  002)ول رقم اجلدا     
خدمات  الفندقة و االطعام التجارة النقل و املواصالت السنوات

 للمؤسسات
خدمات 

 تللعائال
مؤسسات 

 مالية
أعمال 
 عقارية

خدمات للمرافق 
 اجلماعية

 اجملموع

2001 05.99 13.90 01.52 00.15 03.93 0.90 0.99 0.19 000 
2002 05.91 13.50 01.90 00.92 03.23 0.35 0.99 0.13 000 
2009 05.31 19.22 01.20 00.99 03.00 0.35 0.99 0.12 000 
2003 05.95 19.91 01.00 00.20 09.90 0.35 0.30 01.20 000 
2009 05.30 19.93 02.90 02.03 09.20 0.35 0.30 0.19 000 
2009 05.99 19.32 02.19 02.90 09.23 0.39 0.32 0.12 000 
2005 05.13 19.90 02.05 01.00 09.02 0.35 0.30 0.10 000 
2000 05.30 19.32 00.90 01.31 02.90 0.90 0.30 0.10 000 
2000 05.39 19.90 00.20 02.25 02.25 0.90 0.30 0.10 000 
2002 05.12 19.29 00.09 09.22 02.22 0.92 0.31 0.25 000 
2001 09.50 13.59 00.95 03.23 02.05 0.92 0.39 0.29 000 
2002 09.15 13.39 00.21 03.52 02.19 0.93 0.39 0.22  
الصادرة يف الفرتة  23و  ،22 ،21 ،22، 20، 09، 03، 02، 02،  3على نشريات احصائيات املؤسسات ص م  رقم  مت إعداد اجلدول بناء: املصدر
 (.22راجع امللحق رقم ) .، مرجع سابق2001-2009
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 اع النقل بنسبةقط ،%13.39 بنسبة استحوذ قطاع التجارة على غالبية املؤسساتب متيز توجه مؤسسات هذا القطاع 
      الفندقة و االطعام بنسبة ،%02.19 خدمات للعائالت ،%03.52 خدمات للمؤسسات بنسبة ،09.15%
 و أخريا األعمال العقارية بنسبة ،%0.93 املؤسسات املالية ،%0.22 بنسبة اجلماعيةخدمات للمرافق  ،00.21%
 . 2002-2001 حمافظة كل فرع على ترتيبه طيلة الفرتةمع  .0.39%

تركيبة األمهية النسبية اليت توزعت هبا االستثمارات بني القطاعات االقتصادية و بني فروعها هو ثبات  كيفيةإن ما مييز ال     
  للقطاعات االقتصادية لدى أصحاب املؤسسات الصغرية و املتوسطة و بشكل جعل من القطاعات ذات األمهية االقتصادية 

 .تثماراهتمو االجتماعية أقل جذبا الس
إن الصورة اليت طبعت  :حسب قطاع النشاط( االشخاص الطبيعية)توزيع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الخاصة .ثانيا

توجه استثمارات املؤسسات ذات الشخصية املعنوية أو الشركات حنو القطاعات املختلفة مل ختتلف عما هو مسجل يف 
 :وجه استثمارات األشخاص الطبيعيةت
 :فروعها املختلفة الوضعية التاليةيف متركز األنشطة احلرفية  عرف:ع األنشطة الحرفية حسب قطاع النشاطتوزي - 

 .2000-2000حسب القطاع  للفرتة  يف اجلزائر  توزيع األنشطة  احلرفية الصغرية تطور (: 001)اجلدول رقم                
 اجملموع الفنية الصناعة التقليدية ألنتاج اخلدمات يةناعة تقليدص نتاج املوادإل تقليدية  ناعةص السنوات

 % العدد % العدد % العدد % العدد 
2000 35.105 92.29 21.498 11.21 8.074 02.29 64.677 000 
2002 38.346 91.30 23.901 11.20 9.276 02.59 71.523 000 
2001 43.435 92.15 26.151 12.99 10.264 02.99 79.850 000 
2002 45.126 92.02 31.140 13.50 11.466 01.22 86.732 000 
2009 50.139 92.09 32.574 11.50 13.359 01.50 96.072 000 
2003 52.336 25.29 38.500 13.22 15.386 02.29 106.222 000 
2009 54.139 23.91 44.308 19.09 17.900 09.19 116.347 000 
2009 56.196 22.29 50.197 15.93 20.494 03.09 126.887 000 
2005 45.608 23.59 97.600 99.92 25.872 09.10 169.080 000 
2000* 51.079 26.89 108.618 57.19 30.205 15.90 189.902 100 
2011* 58.883 26.45 124.337 55.85 39.399 17.70 222.619 100 
 .2005-2001، الصادرة يف الفرتة 03، 02، 02،  3على نشريات احصائيات املؤسسات ص م  رقم  مت إعداد اجلدول بناء: املصدر
 .3333. 33. 33تاريخ الحميل  /http://www.mta.gov.dz: ، يفوزارة السياحة و الصناعة التقليدية*  -        

ترواحت نسبتها بني حيث  2009-2000يف الفرتة نتاج املواد الصناعة التقليدية إلركزت غالبية املؤسسات يف مت  
نتاج الصناعة التقليدية إل ،القطاع هذا مجايل ملؤسساتمن العدد اإل 2008سنة  %22.29و  2000سنة % 92.29

 %99.92تصل هذه النسبة  بل أنق 2009سنة  %15.93و  2000سنة  % 11.21اخلدمات بنسبة تراوحت بني 
يف  نتاج املوادعة التقليدية إلالصنا متجاوزة بذلك نسبة املؤسسات الناشطة يف 2005من مؤسسات هذا القطاع سنة 

سنة %90،09و  2000سنة  %29،02بنسبة تراوحت بني الصناعة التقليدية الفنية  أخريا و ،2000-2005الفرتة 
 :بياين التايلو ذلك ما يربزه الشكل ال .2000

 

http://www.mta.gov.dz/
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 (.003)   إعد د       ب  ء على  ع        د ل     :     د                               

 

  اليت توزعت هبا استثمارات املؤسسات الصغرية  الكيفيةن إ:األشخاص الطبيعية حسب القطاعباقي توزيع أنشطة  -2
املعنوية و األنشطة احلرفية ال ختتلف  ألشخاص اطاعات االقتصادية و فروعها املختلفة من قبل و املتوسطة بني الق

 :اجلدول التايل هاألشخاص الطبيعيني كما يوضحباقي عن ما هو مسجل لدى 
 (% :الوحدة).2002-2000حسب القطاع  للفرتة  يف اجلزائر تطور  توزيع أنشطة األشخاص الطبيعية (:  002)اجلدول رقم        
 اجملموع خدمات جتارة التجزئة  جتارة اجلملة انتاج حريف انتاج صناعي القطاع

2000 02.1 0.2 1.5 23.9 12.9 000 
2000 02 0.2 1.9 22.9 15.2 000 
2002 02.0 0.2 1.9 20.9 20.00 000 
2001 14 0.4 3.7 41.70 40.20 000 
2002 02.03 0.1 1.3 20.99 20.21 000 

Source: Algérie, ministére du commerce, centre national du Registre du commerce, les créations  d’entreprise en 

Algérie, statistiques 2010, Avril 2011, op-cit, p 11. 

- Algérie, ministére du commerce, centre national du Registre du commerce, les créations  d’entreprise en 

Algérie, statistiques 2013, 2014, op-cit, p 36 ( 15الملحق رقم  )  

نتاج مث اإل ،%20510من املؤسسات، مث قطاع اخلدمات بنسبة  %22598جتارة التجزئة و اجلملة على  ذتاستحو   
و  التوزيع القطاعي للمؤسسسات الصغريةب املقارنةب و.%052االنتاج احلريف بنسبة قطاع   خرياأو  ،%12الصناعي بنسبة 

قطاع الصناعة على  4011على القطاعات االقتصادية مع هناية  يف تونس املؤسساته هذتوزعت  يف بعض البلدان، املتوسطة
% 11,2فخدمات املؤسسات بنسبة  ،%40,2 مث التجارة بنسبة ، %24,4 سبةنباملعملية 

 و توزعت الصناعات.1
أما  2.عية و الغذائيةللصناعة الزرا %05,9 سيج و املالبس ونلصناعة ال %29 بنسبةفروع هذا القطاع أهم املعملية على 

املؤسسات الصغرية و املتوسطة  تمتركز  فقد 4002 علنت نتائجه سنةأحصاء االقتصادي الذي اإل و حبسببالنسبة للمغرب 

                                                           
1

ع وآفاق االقتصاد الجمهورية التونسية، وزارة التنمية الجهوية و التخطيط، المعهد الوطني التونسي للقدرة التنافسية و الدراسات الكمية، دراسة حول  واق 

 (.16راجع الملحق رقم  ).21، ص 1112التونسي، جانفي 
2

 (33اجع الملحق رقم ر) .22، ص نفس المرجع 
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   .1 %10,28 مث الصناعة بنسبة ،%41 فاقتقطاع اخلدمات بنسبة  ،%22 قاربتبشكل كبري يف قطاع التجارة بنسبة 
 .2يف فرعي الصناعة الغذائية و صناعة النسيج و املالبس هاا يفوق نصفمب هي على أهم فروعمؤسسات القطاع الصناعركزت تو 
 :بالكيفية التالية 4009 بنهاية سنة االقتصاديةقطاعات االعلى  غرية و املتوسطةصالالصني توزعت املؤسسات  يفو 

 .4009الصني على القطاعات االقتصادية لسنة  يف الصغرية و املتوسطة املؤسساتتوزيع (:  112)اجلدول رقم               
 االمجايل جماالت أخرى الفندقة و االطعام النقل التجارة البناء الصناعة القطاع
 100,0 2,1 11,1 11,9 11,1 11,1 41,1 ( %)النسبة 

Source : Enterprises in Asia: Fostering Dynamism in SMEs, Key Indicators for Asia and the Pacific, Special 

Chapter, Asian Development Bank, 2009,p. 31                  

دراسة مقارنة بني  -يف دعم النمو و حتقيق التنمية املستدامة   الصغرية و املتوسطةرابح محيدة، اسرتاتيجيات و جتارب ترقية دور املؤسسات :مشار اليه يف  -  
              .032، ص 2000، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري، 0 ماجستري غري منشورة، جامعة سطيف مذكرة ينية، التجربة اجلزائرية و التجربة الص

 
   البناء و الفندقة  اقطاع ،%41,1 الصناعة ،%11,1 للمؤسسات و بنسبة جذباكان قطاع التجارة أكثر القطاعات   لقد    

متوازن إىل و هو توزيع . %2,1 نسبةباقي القطاعات  حازتو  ،%11,9 قطاع النقل بنسبة ،%11,1 طعام بنسبةو اإل
 .ذا ما قورن بالفروق الكبرية املسجلة يف التوزيع القطاعي للمؤسسات يف تونس و املغرب و اجلزائرإحد ما 

سجل يف ظل انتهاج سياسة حتفيز م وعن ماه خيتلفبالنسبة للجزائر ال ميكن توقع توزيع قطاعي لالستثمارت و اخلالصة فإنه  
 ميم داخل فروع القطاعععات يكون التبني القطا امتايز  كان هناكذا ما  إ، و التعميمعلى ضرييب مبنية يف معظم احلاالت 

ىل قطاع التجارة و اخلدمات حيث ضعف درجة املخاطرة و سرعة إو من مث من الطبيعي أن تتسرب االستثمارات   الواحد
نتاجية حيث درجة املخاطرة مرتفعة و بطء دوران رأس القطاعات اإل عن رضتعملال و سهولة التهرب الضرييب، و دوران رأس ا

يتضح ضعف التأثري الضرييب على التوجيه القطاعي  كما. و أصبح هذا السلوك ميثل االجتاه العام لالستثمار يف اجلزائر ،املال
 أشرنانسبية للقطاعات االقتصادية و ثبات األمهية النسبية لفروع كل قطاع كما لالستثمارات من خالل ثبات تركيبة األمهية ال

خبصها  ،حماوالت توجيه االستثمارات حنو القطاعات ذات األمهية و األولية يف املرحلة احلاليةمن رغم على الذلك سابقا، ل
ات اهليكلية املطلوبة على س إحداث التغري ن يعدان أسايالذ ،قطاعي الصناعة و الزراعةعلى غرار الضريبية  احلوافزببعض 

  .االقتصاد الوطين مبا يتفق و متطلبات السياسة االستثمارية اهلادفة لتحقيق التنمية االقتصادية
 .ستثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطةال الجغرافيالتوزيع : الثاني الفرع

و قد  الدولة الريفية و احلضرية،  مناطقالتواجد يف خمتلف ما مييز املؤسسات الصغرية و املتوسطة هو قدرهتا على  إن   
حتقيق التوازن يف توزيع االستثمارات بني املناطق  كان اهلدف من كثري من احلوافز الضريبية املمنوحة هلذه املؤسسات هو

 .يف هذا اجملالة الضريبي الوقوف على األثر الذي أحدثته السياسةلذا البد من  حتقيق تنمية متوازنة،هبدف املختلفة 
لقد توزعت : مناطقلا حسب(أشخاص معنوية)الخاصة  الصغيرة و المتوسطةالمؤسسات  ستثماراتا وزيعت.أوال

 : إستثمارات هذه املؤسسات على جهات الوطن بالكيفية املبينة يف اجلدول التايل
 

                                                           
1 

Maroc, Direction de la Statistique 2001-2002, Rapport n :1, Résultats Relatifes Aux établissement économiques , 

Decembre 2004, p 48. (11راجع الملحق رقم )   
2
 ipid, p51-55. (11راجع الملحق رقم )   
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 (% :الوحدة) .2002-2001للفرتة   يف اجلزائر حسب املناطق  (أشخاص معنوية)اخلاصة املؤسسات الصغرية و املتوسطةتوزيع (:003)اجلدول رقم 
 المجموع الجنوب الهضاب العليا الشمال السنوات المجموع الجنوب الهضاب العليا الشمال  السنوات
2001 30.22 25.05 5.93 000 2005 95.90 10.19 00.00 000 
2002 30.22 25.09 5.35 000 2000 95.19 10.20 00.29 000 
2009 30.00 25.10 5.91 000 2000 95.15 10.20 00.05 000 
2003 30.95 25.39 5.92 000 2002 95.23  10.92 00.05 000 
2009 30.23 25.92 5.90 000 2001 39.93 22.10 9.92 000 
2009 30.20 25.59 5.90 000 2002 35.25 20.50 9.99 000 
الصادرة يف الفرتة  23و  ،22 ،21 ،22، 20، 09، 03، 02، 02،  3صائيات املؤسسات ص م  رقم مت إعداد اجلدول بناءا على نشريات اح: املصدر
 .(10امللحق رقم )  2001-2009

        يف منطقة اهلضاب %41.71، من املؤسسات يف منطقة  الشمال %47.27متركزت نسبة   4012  بنهاية   
 :و الشكل البياين يوضح ذلك ،من هذه املؤسسات %8.98 العليا، بينما مل تعرف منطقة اجلنوب تواجد أكثر من

  
ما يعين أن املعاملة الضريبية  ،ختلفةما يكشف التوزيع غري املتوازن الستثمارات هذه املؤسسات بني املناطق املو هو      

التفضيلية  اليت ُخصت هبا  و اليات اجلنوب مل حتدث التأثريات املرغوبة يف هيكل التوزيع االقليمي الستثمارات املؤسسات 
تعرفه من الصغرية و املتوسطة، و قد يعود ذلك لعدم بلوغها املستوى الذي يغري املستثمرين على التوجه حنو هذه الواليات ملا 

كما أن تزامن منحها مع التحفيزات املمنوحة للمناطق األخرى مبا فيها . العقبات املعيقة لالستثمار باملقارنة بواليات الشمال
املناطق الشمالية يقلل من قدرة تأثريها على توجيه االستثمار حنو هذه الواليات، دون أن نغفل التباين املسجل يف الكثافة 

 .ناطقالسكانية بني امل
بالرجوع إىل  :المناطقحسب (األشخاص الطبيعية)المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الخاصة  استثمارات وزيعت .ثانيا
 : الطبيعية توزعت على مناطق الوطن بالصورة التالية اصشخؤسسات األمحصائيات املركز الوطين للسجل التجاري جند أن إ

 

                 
 (.006)   إعد د       ب  ء على  ع        د ل     :     د                       
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 .2001-2001حسب املناطق يف اجلزائر للفرتة  ( أشخاص طبيعية) ةتوزيع اخلاص(:009)اجلدول رقم              
 اجملموع اجلنوب الغرب الشرق الوسط القطاع

 0.305.519 035.292 125.900 920.905 995.019 العدد 
 000 00 22 12 13 ( %) النسبة  

  Source: ministére du commerce, centre national du Registre du commerce, les créations  d’entreprise en Algérie, 

statistiques 2012, Avril 2011, op-cit, p 58-59. 

غياب التوزيع املتوازن الستثمارات املؤسسات الصغرية و املتوسطة ذات الشخصية املعنوية ينسحب أيضا على األشخاص  إن 
يف منطقة وسطى، مع تواضع نسبة تواجد هذه االستثمارات مبناطقه الشمالية و الغربية و ال الوسطالطبيعية اليت ترتكز يف 

 :يوضحه االشكل البياين التايل ما و ذلك، من املسجلني يف السجل التجاري  %  10.3نسبة ذ مل تتجاوزإاجلنوب 
 

36%

32%

22%

10%

                ع       ب                                  

                                  -    

ال    ال رق ال ر  الج   

 
 .(117)تم إعداد الشكل بناء على معطيات الجدول رقم: المصدر

ملؤسساهتا متيز برتكز أكثر  اقليمياتوزيعا  4011 عرفت إىل غاية هنايةاألخرى جند أن تونس بعض الدول جارب بت و باملقارنة   
           يف منطقة تونس الكربى  %12,2 تتوزع مؤسسات القطاع غري املهيأ بنسبة إينيف منطقة تونس الكربى،  هامن ثلث

مؤسساته بدرجة أوىل  تأما خبصوص القطاع املهيأ فتواجد.شرقييف الشمال ال % 11,2يف الوسط الشرقي، و  %41,4 و
و من مث . %10,4 ، و يف الشمال الشرقي بنسبة %10,4 يف الوسط الشرقي بنسبة ،%22 يف منطقة تونس الكربى بنسبة

 فر الضروريات فإن ما ميكن استنتاجه هو التوزيع الالمتوازن للمؤسسات بغض النظر عن حجمها، و قد ارتبط هذا التوزيع بتو 
و احلاجيات لباعثي املشاريع اإلستثمارية مثل البنية التحتية، زيادة على حمددات االستثمار األخرى و القرب اجلغرايف جلميع 

 .1من املؤسسات يف الشمال الشرقي مبا يف ذلك منطقة تونس الكربى %28,4املرافق، األمر الذي أدى إىل تواجد 
 %14 و احلضريالوسط من املؤسسات يف  %82 تحصاء املشار اليه سابقا، فقد تركز ئج اإلو يف املغرب و حبسب نتا    

 ذامن املؤسسات املتواجدة هب %40 بالنسبة للوسط احلضري سجلت منطقة الدار البيضاء الكربى تواجد .يف الوسط الريفي
 املؤسسات الناشطة يف الوسطمن  %40 أما يف الوسط الريفي فقد سجلت جهة سوس، ماسة، و درعة تواجد، الوسط
 %14,9 يف منطقة الساحل، و %94,2 و يف الصني متيز توزيع املؤسسات الصغرية و املتوسطة على االقاليم بتواجد2.الريفي

 .3الغرب ةمبنطق %10 مبنطقة الوسط، و
                                                           

1
وآفاق االقتصاد  الجمهورية التونسية، وزارة التنمية الجهوية و التخطيط، المعهد الوطني التونسي للقدرة التنافسية و الدراسات الكمية، دراسة حول واقع 

 .26-21، ص 1112التونسي، جانفي 
2 Maroc, Direction de la Statistique 2001-2002, Rapport n :1, Résultats Relatifes Aux établissement économiques , 

Decembre 2004, op-cit, p 22. 

 3 china international association of SME 2001.  - 111رابح حميدة، مرجع سابق، ص : مشار اليه في.  
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 .االقتصاد الجزائري تطور مساهمة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في :نيالمبحث الثا
هتمام بتوفري املناخ املناسب الستثمارات املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف اجلزائر من خالل سياستها اال نإ    

بناء اقتصاد قائم على النمو و التنويع، ليكون بديال لالقتصاد الريعي املرتبط بقطاع  كان يهدف إىل ،الضريبية
ية هذه املنظومة من خالل التطور املسجل يف تعدادها لذلك ال ميكن احلكم على كفاءة هذه السياسة يف تنم .احملروقات

 :، و ذلك ما سوف نتناوله من خالل العنصرين التالينياالقتصادهذا يف  مسامهتهاتطور الوقوف على  دون
 ؛تطور مساهمة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في تحقيق النمو و التنويع االقتصادي  :المطلب األول -       
 .تطور مساهمة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في التأثير على النمو و التركيب الهيكلي لإليرادات الضريبية:لب الثانيالمط -       

 . تطور مساهمة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في تحقيق النمو و التنويع االقتصادي :المطلب األول
زيادة  هبدف القطاعات االقتصادية خارج احملروقاتوتوجيهه حنو تشجيع االستثمار ت السياسة الضريبية استهدف   

املؤسسات الصغرية  ا أسهمت بهإىل م خارج هذا القطاع، لذا سوف نتطرق  وتكوين القيمة املضافةالنمو يف  تهامسامه
 :و ذلك من خالل العناصر التاليةو املتوسطة يف هذا اجملال 

 توسطة في نمو الناتج المحلي الخام و تكوين القيمة المضافة؛تطور مساهمة المؤسسات الصغيرة و الم: الفرع األول -
 تطور مساهمة المؤسسات ص م في التأثير على النمو و التركيب الهيكلي للواردات و الصادرات؛:الثانيالفرع  -     
 .تطور مساهمة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في إحداث مناصب الشغل:لثالثا الفرع -     

 .و تكوين القيمة المضافة في نمو الناتج المحلي الخام المؤسسات الصغيرة و المتوسطةتطور مساهمة  :الفرع األول
نعكس يف تالسياسة الضريبية يف حتفيز و توجيه االستثمار يف املؤسسات الصغرية و املتوسطة البد أن  فعاليةإن    

إرتفاع  ولي اخلام و إحداث التوازن يف بنيته، حتسن مسامهة القطاعات االقتصادية خارج احملروقات يف الناتج احمل
 :   مسامهتها يف تكوبن القيمة املضافة

يتوقف حجم هذه املساهة على  :تطور مساهمة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في نمو الناتج المحلي الخام.أوال
 :ذا الناتجالتطور الذي عرفه الناتج احمللي خارج احملروقات و ما تشكله حصته ضمن إمجايل ه

عرف تطور الناتج احمللي اخلام خارج قطاع احملروقات يف اجلزائر :خارج المحروقات تطور الناتج المحلي الخام - 
 : املسار التايل
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 (ار دجملي: الوحدة.)4011-4000فرتة حسب الطابع القانوين لل يف اجلزائر اخلام خارج احملروقات تطور الناتج احمللي( :118)اجلدول رقم 
 اجملموع القطاع اخلاص القطاع العام السنوات

 (%)النسبة  القيمة (%)النسبة  القيمة (%)النسبة  القيمة 
2000 299,9 29,2 0.193,9 92,9 0.902,3 000 
2000 290,9 21,3 0.930,2 93,2 2.020,9 000 
2002 909,0 21,02 0.395,0 93,5 2.092,0 000 
2001 990,3 22,5 0.992,2 99,2 2.121,9 000 
2002 959,39 20,9 2.023,99 99,20 2.929,29 000 
2009 390,0 20,95 2.132,9 99,20 1.009,90 000 
2003 902,09 20,22 2.920,03 95,93 1.222,00 000 
2009 925,93 05,20 1.091,99 90,90 1.501,31 000 
2009 930,52 09,99 1.992,09 92,29 2.112,55 000 
2005 903,90 03,20 2.032,02 91,95 2.599,92 000 
2000 929,91 09,02 2.390,39 92,59 9.905,20 000 
2000 521,12 09,21 9.019,23 92,99 3.030,9 000 
2002 951,19 02,00 9.901,02 99,55 3.303,2 000 
2001 893,24 11,7 6.741,19 88,3 7.634,43 100 
الصادرة يف الفرتة   23و ،22 ،21 ،22، 20، 09، 03، 02، 02،  3على نشريات احصائيات املؤسسات ص م  رقم  مت إعداد اجلدول بناء: املصدر
2001-2009. 

     معطيات اجلدول التطور الذي عرفته مسامهة القطاع اخلاص و املكون  يف األساس من املؤسسات الصغرية  ربزت   
و تفيد  .لقطاعهلذا االناتج احمللي اخلام خارج احملروقات، مما يوحي بالتطور الذي تعرفه األمهية النسبية  و املتوسطة  يف

الناتج احمللي إمجايل من  %90التقديرات بأن املؤسسات الصغرية و املتوسطة تساهم يف الدول مرتفعة الدخل حبوايل 
يف االمارات  %10تراوح متوسط املسامهة يف الدول العربية بني و  ،%11يف الدول النامية مبتوسط  1،يف املتوسط اخلام

 2.يف لبنان %55و حوايل  ،يف مصر %90 ،يف تونس %91 ،يف األردن %20 ،يف اجلزائر %19 ،و السعودية 
يبقى قطاع  التطور الذي عرفه الناتج احمللي اخلام خارج قطاع احملروقاتمع  :تطور بنية الناتج المحلي الخام -2

 :اجلدول التايللناتج كما يوضحه ذا امجالية هليساهم بنسبة معتربة يف القيمة اإل يف اجلزائر روقاتاحمل
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1

 .111، ص 1112صندوق النقد العربي، التقرير االقتصادي العربي الموحد،  
2

 .111نفس المرجع، ص  

 



 . الجزائري االقتصاد في مساهمتها ترقية والمؤسسات الصغيرة و المتوسطة  منظومة طويرت على الضريبية السياسة انعكاسات: السادس الفصل

833 

 

 (% :الوحدة.)2002-2002للفرتة يف اجلزائر تطور بنية الناتج احمللي اخلام :(005)اجلدول رقم               
 جمموع خارج احملروقات اجملموع  حقوق ورسوم  خدمات وجتارة ةأشغال عمومي بناء و الصناعة  الفالحة احملروقات السنوات
2002 12,99 5,05 9,09 5,01 11,92 9,12 000,0 39,29 
2001 19,99 5,35 3,99 9,29 12,02 9,33 000,0 32,22 
2002 19,52 5,09 3,09 9,25 10,13 9,05 000,0 32,03 
2009 22,10 9,90 9,30 9,90 29,90 3,91 000,0 99,31 
2003 29,30 9,90 9.20 9,50 29,50 9,99 000,0 92,19 
2009 21,90 9,90 9,00 9,90 25,30 9,39 000,0 93،99 
2009 29,10 3,20 2,90 9,90 25,90 9,23 000,0 92,33 
2005 10,90 5,10 9,10 00,00 13,90 3,05 000,0 39,25 
2000 12,90 9,20 9,00 00,25 19,20 3,01 000,0 39,11 
2000 13,00 9,02 2,99 5,09 13,00 3,21 000,0 32,22 
2002 12,99 9,59 2,95 5,11 19,09 9,02 000,0 39,00 
2001 10,50 5,29 2,32 5,99 19,05 9,91 000,0 39,09 
2002*** 29,9 5,9 2,9 00,10 15,3 9,9 000,0 92.20 

 .22ص  ،2002-2000اخلاصة باحلسابات االقتصادية للفرتة  320/2001حصاء رقم نشريه الديوان الوطين لإل -:ىاجلدول بناء عل مت إعداد :املصدر 
 mf.gov.dz-www.dgpp:  في .2002-2000سياسات للفرتة تقدير و الديرية العامة للامل معطيات وزارة املالية، -        

  *** Algérie,Ministre des finances, La note de présentation du projet de la loi finances pour 201 5,  p 11. 

. IMF , contry report N0 12/20 January 2012.  -

قطاعاعات احملروقات و التجارة و اخلدمات على بنية الناتج احمللي اخلام طيلة تربز معطيات اجلدول استمرار استحواذ  
 :ايل، و ذلك ما توضحه الوضعية املبينة يف الشكل البياين الت2002-2002الفرتة 
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المحر قا  ال  ح  ال  ا   ح  ق   ر  م  ما    تجار   ا       ال  م مي 

 
 (.119) تم إعداد الشكل بناء على معطيات الجدول رقم: المصدر                            

 
 :، كما هو موضحاجلزائر اتعرفه يتنمو الالمعدالت تعكسها التطورات السابقة يف الناتج احمللي اخلام و بنيته  نإ   
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 (% :الوحدة.)2002-2000للفرتة  معدالت النمو يف اجلزائر:( 020)اجلدول رقم                          
احمللي . ن.إ السنوات

 اخلام
 .خ.خ.م.ن

 احملروقات
ن م خ خارج 

 الفالحة 
الفالحة.خ.خ.م.ن

 و احملروقات
احمللي . ن.إ لسنواتا

 اخلام
 .خ.خ.م.ن

 احملروقات
ن م خ خارج 

 الفالحة
الفالحة.خ.خ.م.ن

 و احملروقات
2000 1.9 1.9 2.5 9.1 2009 2.2 3.9 2.5 9.1 
2000 1.0 3.2 2.0 9.0 2005 0.3 5.3 0.1 9.0 
2002 9.3 3.9 3.1 9.9 2000 1.3 3.1 1.9 3.9 
2001 9.2 3.3 3.0 2.9 2000 2.3 3.0 2.0 9.1 
2002 2.1 9.0 2.2 9.0 2002 1.1 9.0 1.0 9.0 
2009 9.5 3.0 3.1 3.9 2001 1.0 3.2 2.1 9.9 
2003 0.9 9.2 0.2 9.0 2002*** 3.8 5.1 3.8 5.4 
2009 1.2 9.0 1.2 9.9 - - - - - 

 mf.gov.dz-www.dgpp:  في .2002-2000للفرتة  ،لسياساتللتقدير و ااملديرية العامة  معطيات وزارة املالية، -:مت إعداد اجلدول بناء على :املصدر
*** Algérie,  Ministre des finances, La note de présentation du projet de la loi finances pour 2015, p 27. 

  IMF , contry report N0 12/20 January 2012. -  

يف هيكلته القطاعية، كاشفا يعرف إختالال  يمعدالت النمو املسحلة يبقى االقتصاد اجلزائر  أمهية على الرغم من  
االختالالت  احلد من عنلتنمية و توجيه االستثمار يف املشروعات الصغرية و املتوسطة عجز السياسات املنتهجة  بذلك

الربامج ية يف اجلزائر مبا يف ذلك االستثمار السياسة السياق العام الذي يطبع  هو و ،القطاعات االقتصادية اهليكلية بني
االختالل البنيوي الذي  اليت استهلكت األموال الضخمة و لكنها مل ختلص االقتصاد اجلزائري من االستثمارية العمومية

نتاجية و قطاع رأس املال االجتماعي نتيجة النمو القطاعات اإل ختالالت اهليكلية بنيبل سامهت يف تطوير اإل ،يعرفه
         ختالالت القطاعية و ضعف االرتباط غري املتوازن بني قطاعات و فروع االقتصاد الوطين  من جهة، وتزايد اإل

   الصغرية  ماراتاملوجهة لالستث لضريبيةاحلوافز ا قد يعود ضعفو  1،و التكامل بني الفروع االنتاجية من جهة اخرى
 . علمية اقتصادية دراسات إىللعدم استنادها  ختالالتهذه اإل قويضتو املتوسطة يف 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1

ير المتوازن، في صالح صالحي، تأثير البرامج االستثمارية العامة على النمو االقتصادي و االندماج القطاعي بين النظرية الكينزية و استراتيجية النمو غ 

، ص 1112لسنة  12لتسيير، العدد ، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم ا1سطيف  -مجلة العلوم االقتصادية و علوم التسيير، جامعة  فرحات عباس 

21-21 . 
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تنمية و توجيه االستثمار يف  إن :في تكوين القيمة المضافة المؤسسات الصغيرة و المتوسطةتطور مساهة .ثانيا
مة املضافة من جهة، و تطور مسامهة القطاعات املؤسسات الصغرية و املتوسطة البد أن يرتجم يف تطور القي

 . من جهة أخرى االقتصادية خارج احملروقات يف تكوينها
 :التايل املساريف اجلزائر  عرفت تطورات القيمة املضافة خارج قطاع احملرووقات :تطور نمو القيمة المضافة - 
 (مليار دج: الوحدة.) 2014-4001حسب الطابع القانوين للفرتة  زائريف اجل تطور القيمة املضافة خارج احملروقات( :141)اجلدول رقم    
 اجملموع القطاع اخلاص القطاع العام 

 (%)النسبة  القيمة (%)النسبة  القيمة (%)النسبة  القيمة 
2000 239,59 15.43 0.291,92 92,99 0.922,91 000 
2002 293,95 09,12 0.999,1 92,39 0.992,0 000 
2001 102,29 02,50 0.992,25 99,00 2.053,59 000 
2002 122,95 02,29 2.019,92 99,91 2.191,92 000 
2009 135,01 01,92 2.255,95 93,09 2.339,51 000 
2003 193,92 02,90 2.312,23 99,25 1.000,23 000 
2009 220,93 02,19 2.593,09 99,39 1.203,52 000 
2009 203,92 00,91 1.191,99 95,29 1.950,22 000 
2005 212,09 5,99 1.592,9 50,09 2.193,91 000 
2000 120,93 9,00 2.290.93 52,95 2.950,12 000 
2000 929,90 5,92 2.959,32 50,23 9.222,09 000 
2002* 0.020,9 02,5 9.929,3 99,00 3.929,00 000 
2001* 0.059,21 02,00 3.921,2 93,00 9.920,91 000 
2014* 1.253,48 02,95 9.120,0 99,20 9.951,29 000 
الصادرة يف الفرتة  21و ،22، 20، 09، 03، 02، 02،  3نشريات احصائيات املؤسسات ص م  رقم  -:مت إعداد اجلدول بناءا على: املصدر
  .09، ص 2001-2000اخلاصة باحلسابات االقتصادية للفرتة  335/2002نشرية الديوان الوطين لإلحصاء رقم *   -.2001-2001

  .09، ص 2002-2000اخلاصة باحلسابات االقتصادية للفرتة  905/2009نشرية الديوان الوطين لإلحصاء رقم *   -   
   
يف تكوين القيمة  الصغرية و املتوسطةرتفاع حصة القطاع اخلاص و من مث املؤسسات إتظهر معطيات اجلدول       

 .املضافة خارج قطاع احملروقات
هنا أجند  القيمة املضافة يف اجلزائر بالرجوع إىل تركيبة القطاعات اليت تساهم يف تكوين :تطور بنية القيمة المضافة - 

 :التالية كيفيةأخذت ال
مساهة القطاع العام و القطاع اخلاص يف  توزعت :تطور بنية القيمة المضافة حسب القطاع القانوني و النشاط -(أ

 :ارج احملروقات بالكيفية التاليةتكوين القيمة املضافة خ
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 ( %: الوحدة.) 4012-4001للفرتة  اتالنشاط ألهمحسب القطاع القانوين يف اجلزائر تركيبة القيمة املضافة خارج قطاع احملروقات (:144)اجلدول رقم         
 التجارة صناعد اجللود الصناعة الغذائية مالفندقة و اإلطعا خدمات املؤسسات النقل و املواصالت و أشغال عمومية.ب الفالحة  

 51,99 93,00 35,11 99,29 92,30 91,90 35,02 55,30 اخلاص 2000
 3,02 21,95 10,39 02,92 29,15 23,90 10,99 0,15 العام

 51,21 92,31 90,20 93,99 90,29 92,10 90,09 55,35 اخلاص 2002
 3,99 09,19 29,95 01,22 29,99 29,90 29,91 0,10 العام

 51,05 92,00 92,53 93,90 92,01 92,00 90,99 55,99 اخلاص 2001
 3,90 09,95 29,02 01,05 29,59 29,55 25,09 0,22 العام

 51,21 91,20 99,20 99 90,01 35,29 99,02 55,92 اخلاص 2002
 3,93 03,9 20,99 01 29,93 10,92 20,99 0,03 العام

 52,09 92,99 92,09 99,22 90,01 92,01 95,90 55,90 اخلاص 2009
 9,91 09,21 09,99 02,93 05,59 29,99 20,05 0,25 العام

 52,00 93,19 91,09 99,01 90,09 99,59 90,22 55,95 اخلاص 2003
 9,95 01,32 05,51 00,59 05,99 22,02 05,99 0.20 العام

 51,29 99,51 92,02 99,09 99,52 95,05 90,52 55,99 اخلاص 2009
 3,92 02,3 09,99 00,52 20,09 20,90 05,09 0,29 العام

 51,29 93,52 99,21 99,90 92,09 90,00 93,39 55,90 اخلاص 2009
 3,92 01,03 02,99 00,10 29,59 09,50 01,11 0,90 العام

 51,99 99,11 93,02 95,50 99,99 90,20 99,00 55,99 اخلاص 2005
 3,22 00,39 01,93 00,00 20,22 09,95 02,50 0,09 العام

 52,00 99,22 93,01 99,30 95,09 90,99 59,91 55,90 اخلاص 2000
 9,50 00,99 0,53 00,15 20,99 09,22 0,29 0,10 العام

 52,09 50,02 93,09 99,30 95,99 90,59 93,20 55,12 اخلاص 2000
 9,51 5,53 01,91 00,15 20,22 09,01 01,95 0,33 العام

 52,09 95,15 99,29 91,29 95,3 90,29 99,13 55,10 اخلاص *2002
 9,92 00,30 02,99 03,99 20,20 05,99 02,32 0,35 العام

 52,09 95,93 99,25 92,02 90,39 91,90 93,09 55,05 اخلاص *2001
 9,51 00,22 02,90 09,59 05,19 03,05 01,51 0,50 العام

 52.90 95.09 99.15 92.29 92.99 91.92 91.02 55.29 اخلاص *2002
 9.90 00.92 02.30 09.91 29.21 03.29 03.93 0.99 العام

-2001الصادرة يف الفرتة  22و   21،  22، 20، 09، 03، 02، 02،  3نشريات احصائيات املؤسسات ص م  رقم -:مت إعداد اجلدول بناءا على: املصدر 
  .03-09، ص 2001-2000اخلاصة باحلسابات االقتصادية للفرتة  335/2002حصاء رقم نشرية الديوان الوطين لإل*   -.2001

  .09، ص 2002-2000اخلاصة باحلسابات االقتصادية للفرتة  905/2009نشرية الديوان الوطين لإلحصاء رقم *   -
مع ثبات  ج قطاع احملروقاتتظهر معطيات اجلدول املسامهة الكبرية للقطاع اخلاص يف تكوين القيمة املضافة خار      

كما لقيمة املضافة  إمجايل ا، لكن تبقى أمهية هذه املسامهة متوقفة على حصة القيمة املضافة خارج احملروقات من تركيبتها
  :   يوضحه اجلدول التايل
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 (: % الوحدة) 4012-4000نوين يف الفرتة تركيبة القيمة املضافة يف اجلزائر مبا فيها احملروقات حبسب القطاع القا : (141) اجلدول رقم 
 اجملموع القطاع اخلاص القطاع العام السنة اجملموع القطاع اخلاص القطاع العام السنة

2000  99,1 20,9 000 2009 99,9 20,2 000 
2000 92,2 29,3 000 2005 29,2 92,3 000 
2002 90,9 25,1 000 2000 29,9 90,2 000 
2001 92,9 29,9 000 2000 92,0 29,0 000 
2002 91,9 23,9 000 2002 29,5 90,0 000 
2009 99,1 22,9 000 2001 21,9 93,1 000 
2003 99,1 22,9 000 2002 20,9 95,9 000 
2009 99,1 22,9 000 - - - - 

  .2000-2000لفرتة اخلاصة باحلسابات االقتصادية ل 305/2002نشريه الديوان الوطين لإلحصاء رقم اجلزائر، : املصدر   
نشرية الديوان الوطين لإلحصاء رقم اجلزائر،   - 2002-2000اخلاصة باحلسابات االقتصادية للفرتة 2001 /320نشريه الديوان الوطين لإلحصاء رقم اجلزائر،  -  

اخلاصة باحلسابات االقتصادية  905/2009ء رقم نشرية الديوان الوطين لإلحصااجلزائر،   -2001 -2000اخلاصة باحلسابات االقتصادية للفرتة  335/2002
 . ،2002-2000للفرتة 

تبقى حصة القطاع العام اإلمجالية الرغم من التطور املسجل يف حصة القطاع اخلاص يف بنية القيمة املضافة  على    
 :مرتفعة كما يوضحه الشكل البياين
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 (.  013)   إعد د       ب  ء على  ع        د ل    :     د                                 

 
رتفاع يف خالل هذه الفرتة باإل املؤسسات الصغرية و املتوسطةترية تطور مسامهة القطاع اخلاص و من مث متيزت و    

مسامهة معتربة يف تكوبن ، لكن يبقى للقطاع العام عدم االستقرارب طبعهابعض السنوات و الرتاجع يف سنوات أخرى ما 
  .القيمة املضافة

مسامهة  توزعت:القطاعات االقتصادية حسبتطور بنية القيمة المضافة للقطاع الخاص خارج المحروقات  -(ب
 :كما يليأهم القطاعات   علىالقيمة املضافة خارج احملروقات تكوين  القطاع اخلاص يف
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 (%: الوحدة) 4012-4001للفرتة  اتلقطاعأهم ا يف يف اجلزائر قة من طرف القطاع اخلاص خارج احملروقاتتوزيع القيمة املضافة احملق(:142)اجلدول رقم  
 اجملموع التجارة صناعد اجللود الصناعة الغذائية الفندقة و اإلطعام خدمات املؤسسات و املواصالت النقل و أشغال عموميةناء ب الفالحة 

2000 29,99 09,01 09,32 0,23 2,59 9,19 0,00 10,25 000 
2002 23,21 03,30 09,09 0,91 1,02 9,09 0,01 10,00 000 
2001 29,90 09,52 09,00 0,92 2,99 2,59 0,00 29,91 000 
2002 29,19 09,99 09,02 0,93 2,32 2,99 0,00 29,92 000 
2009 29,03 09,91 20,21 2,02 2,39 2,52 0,00 29,19 000 
2003 22,22 09,99 22,0 0,59 2,90 2,30 0,09 23,02 000 
2009 21,29 05,93 22,00 0,95 2,19 2,29 0,03 23,00 000 
2009 20,51 22,29 20,90 0,92 2,15 2,01 0,03 29,33 000 
2005 21,15 22,02 09,92 0,53 2,20 2,09 0,03 29,29 000 
2000 22,92 21,99 09,00 2,09 2,29 2,22 0,09 29,09 000 
2000 21,90 22,29 09,99 2,22 2,20 2,09 0,09 29,99 000 
2002 29,19 22,09 09,92 2,20 2,23 2,09 0,02 29,51 000 
2001 22,59 20,90 09,90 2,09 2,23 1,99 0,01 29,22 000 
2002 22,53 20,22 09,29 2,02 2,20 2,00 0,01 29,99 000 
الصادرة يف  21،و 22، 20، 09، 03، 02، 02،  3يات املؤسسات ص م  الصادرة عن الوزارة املعنية رقم نشريات احصائ -: على مت إعداد اجلدول بناء: املصدر

راجع ) .09ص  ،2002-2000للفرتة  اخلاصة باحلسابات االقتصادية 905/2009اجلزائر، نشرية الديوان الوطين لإلحصاء رقم   -.2001-2001الفرتة 
  (.10امللحق رقم 

 :لبنية من خالل الشكل البياين التايلو ميكن توضيح هذه ا
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 (.014)   إعد د       ب  ء على  ع        د ل     :     د                              

 
مث  التجارة ىل قطاعإ يف معظمهاتعود القيمة املضافة  الزيادة احلاصلة يف أنتظهر معطيات اجلدول و الشكل البياين       

تعرف ضعفا كبريا مثل ماهو شأن باقي مسامهة قطاع الصناعة الغذائية  و تبقى .البناء و األشغال العمومية، فالفالحة
تبقى حصة قطاع  ،القيمة املضافة خارج احملروقاتمسامهة القطاع يف تكوين  و لكن رغم التطور املسجل يف .القطاعات
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كما يوضحه اجلدول يف القيمة املضافة داخل احملروقات   القطاعات األخرىرنة مبسامهة كبرية باملقانسبة   متثلاحملروقات 
 :التايل
 (: % الوحدة) 2002-2000يف الفرتة حبسب القطاعات  يف اجلزائرمجالية اإل تركيبة القيمة املضافة:(029)اجلدول رقم        

 اجملموع اخلدمات غري السوقية لسوقيةاخلدمات ا عموميةشغال أناء و ب الصناعة احملروقات الفالحة 
2000 5,0 20,5 9,9 9,9 20,5 00,0 000 
2000 00,9 13,9 9,0 5,0 21,9 02,0 000 
2002 00,0 19,9 9,0 5,5 22,2 02,0 000 
2001 00,3 19,3 9,1 5,2 22,5 00,2 000 
2002 00,2 20,9 3,9 9,5 22,5 00,3 000 
2009 9,2 29,2 9,5 9,0 20,9 9,5 000 
2003 9,0 29,9 9,3 9,2 20,0 9,9 000 
2009 9,0  23,2 9,2 5,2 20,9 5,0 000 
2009 9,0 29,0 9,0 5,2 20,1 00,1 000 
2005 00,00 11,3 3,2 00,9 29,2 02,5 000 
2000 5,0 19,2 9,9 00,2 21,0 02,0 000 
2000 9,9 19,1 2,5 5,9 20,5 09,9 000 
2002 5,9 13,9 2,9 5,5 20,1 09,9 000 
2001 00,3 12,2 9,0 00,3 29,0 03,9 000 
2002 00,0 25,2 9,2 00,2 23,1 03,5 000 

نشريه الديوان الوطين اجلزائر،  - .2000-2000اخلاصة باحلسابات االقتصادية للفرتة  305/2002نشريه الديوان الوطين لإلحصاء رقم اجلزائر،   - : املصدر 
اخلاصة باحلسابات  335/2002نشرية الديوان الوطين لإلحصاء رقم  اجلزائر، - .2002-2000اخلاصة باحلسابات االقتصادية للفرتة 2001 /320لإلحصاء رقم 

 . ،2002-2000اخلاصة باحلسابات االقتصادية للفرتة  905/2009اجلزائر، نشرية الديوان الوطين لإلحصاء رقم  -. 2001-2000االقتصادية للفرتة 

 :ميكن توضيح هذه البنية يصورة أفضل من خالل الشكل البياين التايل  
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 (015)    إعد د       ب  ء على  ع        د ل    :     د                     
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ثابتة  حيث تكاد تكونيف تكوينها، املسامهة  لقطاعاتلقيمة املضافة تغريات مهمة يف األمهية النسبية ال بنية مل تعرف   
يعين قصور السياسة الضريبية يف ما  ها و يبقى قطاع احملروقات املساهم األكرب يف تكوين، 4012 -4000طيلة الفرتة 

يبقى االقتصاد اجلزائري ل السيما قطاعي الفالحة و الصناعة، احملروقاتحتفيز االستثمار و توجيهه حنو القطاعات خارج 
  .و ليس التنوع مدفوعا من اخلارج وتطبعه االزدواجية

سوء ختصيص املوارد االستثمارية خارج قطاع  تظهراحملصلة فإن تركيبة كل من الناتج احمللي اخلام و القيمة املضافة و    
على حساب القطاعات اإلنتاجية  قطاع النقل سيمااخلدمية  س األمهية النسبية للقطاعات التجارية ويكر وتاحملروقات، 

ذات العائد املنخفض يف بداية حياهتا  كوهنما من االستثمارات طويلة األجل و  ،السيما قطاعي الصناعة والزراعة
يف حتقيق التخصيص املتوازن لالستثمارات بني القطاعات قصور السياسة الضريبية املنتهجة ما يعين   نتاجيةاإل

 تتطلباليت  حداث التغيريات املرغوبة يف هيكل االقتصاد الوطين يف الوقت احلايل، وإيف  قصورومن مث ال االقتصادية ،
اليت و  ،احملروقات من النمو بوترية أسرع من القطاعات اخلدمية و توجيه االستثمارات حنو القطاعات اإلنتاجية لتمكينها

  .و القيمة املضافةتشري الوقائع والتوقعات إىل استمرار هيمنتها على مكونات الناتج احمللي اخلام 
 الدول يف من القيمة املضافة هي من إسهام الصناعة املعملية، و %20شارة فإنه يف دول منظمة التعاون و التنمية لإل  

 ـيف القيمة املضافة، و يف املغرب تقدر حصة القطاع اخلاص ب %29ـاألوربية تساهم املؤسسات الصغرية و املتوسطة ب
، يف حني تراوحت مسامهة 1من القيمة املضافة %80 ـمن القيمة املضافة، و يف مصر يساهم القطاع اخلاص ب 47%

 4007.2و 4001بني سنيت   %21,2و  %20,0بنياملؤسسات ص م الصينية يف القيمة املضافة 
 .التركيب الهيكلي للواردات و الصادراتفي التأثير على النمو و  م صالمؤسسات تطور مساهمة :الثاني الفرع

السياسة الضريبية يف تنمية االستثمار يف املؤسسات الصغرية و املتوسطة هو الرفع  فعالية املؤشرات الدالة على برزأمن   
  .رتفاع الكبري الذي تعرفه واردات اجلزائر من العامل اخلارجيو احلد من اإل ،درات خارج قطاع احملروقاتمن حصة الصا

تنمية على املؤسسات الصغرية و املتوسطة بشكل كبري قصد راهنت اجلزائر لقد  :الصادراتو بنية  قيمةتطور  .أوال
 : ه املؤسسات يف هذا اجملال هو، غري أن ما حتقق من دور هلذالصادرات خارج قطاع احملروقات

 :ما يلييف السنوات األخرية في الصادرات اجلزائرية خارج احملروقات جتلت حصيلة  :الصادرات قيمةتطور  - 
 (مليون دوالر امريكي: الوحدة) 2002-2001لفرتة ل خارج احملروقاتاجلزائر تطور قيمة صادرات (:023)اجلدول رقم    
 2001 2002 2009 2003 2009 2009 2005 2000 2000 2002 2001 2014 

 2.810 2.039 2.099 2.032 0.923 0.029 0.519 0.112 0.092 509 995 390 القيمة
 25,95 0 - 3,03 19,02 22,92 29,5 - 29,22 02,9 10,92 35,20 00,59-  (%)التطور
 21و ،22، 20، 09، 03، 02، 02،  3صادرة عن الوزارة املعنية رقم مت إعداد اجلدول بناءا على نشريات احصائيات املؤسسات ص م  ال: املصدر

  www.douane.gov.dz/2002 وزارة املالية، املديرية العامة للجمارك،  -.2001-2001الصادرة يف الفرتة 

                                                           
1
 Nations Unies, Commission économique pour l'Afrique, Bureau pour l'Afrique du Nord, Les PME acteurs du 

développement durabl,en Afrique du Nord, 2008, p 7. 
2  -  Yang Yao ,Business Environment for SME Development in China Creating A Conducive Legal &Regulatory  Framework for Small and 
Medium Enterprise Development in Russia a Policy Dialogue Workshop, St. Petersburg, Russia September 14-16, 2003. 

-  china association of SME 2009. .    111ص ، مرجع سابقرابح حميدة،  :مشار اليه في  –   
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   4001بني سنيت  %118و اليت زادت بنسبة  التطور الذي عرفته الصادرات خارج قطاع احملروقاتمن رغم على ال   
 .باملقارنة بصادرات احملروقاتبشكل كبري  و هامشية ضعيفةقيمتها لكنها تبقى  4012و 
     تنمية االستثمار يف املؤسسات الصغرية اليت مت اختاذها لصاحل  الضريبية بعد كل التدابري :تطور بنية الصادرات - 

 :ت اجلزائرية تعرف البنية التاليةو املتوسطة قصد النهوض بقطاع الصادرات خارج احملروقات تبقى الصادرا
                                               (% :الوحدة)2002-2000اجلزائر حسب جمموعات السلع للفرتة بنية صادرات تطور :(029)اجلدول رقم    

 المجموع سلع استهالكية صناعية .ت فالحيه .ت مصنعة .ن .م أولية .م المحروقات غذائية .م 
2000 0,02 59,22 0,20 2,00 0,09 0,20 0,09 000,0 
2000 0,09 53,30 0,05 2,31 0,00 0,21 0,03 000,0 
2002 0,05 53,00 0,29 2,51 0,00 0,29 0,02 000,0 
2001 0,20 59,29 0,20 2,03 0,00 0,02 0,02 000,0 
2002 0,09 59،93 0,29 0,99 0,00 0,09 0,02 000,0 
2009 0,02 59,02 0,25 0,20 0,00 0,09 0,02 000,0 
2003 0,01 59,92 0,13 0,90 0,00 0,09 0,09 000,0 
2009 0,02 59,90 0,29 0,32 0,00 0,09 0,03 000,0 
2009 0,09 59,99 0,22 0,99 0,00 0,09 0,02 000,0 
2005 0,29 59,39 0,19 0,92 0,00 0,05 0,00 000,0 
2000 0,93 59,19 0,03 0,91 0,00 0,09 0,09 000,0 
2000 0,29 59,09 0,22 2,09 0,00 0,02 0,02 000,0 
2002 0.21 59.01 0.21 2.02 0.00 0,02 0.02 000,0 
2001 0,30 53,90 0,03 2,22 0,00 0,02 0,02 000,0 
2002 0,90 59,92 0,09 1,91 0,00 0,02 0,02 000.0 

 mf.gov.dz-www.dgpp:  في 2200-2000املديرية العامة للتقدير و السياسات، للفرتة  معطيات وزارة املالية، -:مت إعداد اجلدول بناء على :املصدر
 .(23الملحق رقم ) www.douane.gov.dz  2002: يف الية، املديرية العامة للجمارك،وزارة امل -                                     

  :ة بصورة أوضح من خالل الشكل البياين التايلهذه البنياليت عرفت تطورات الو تتجلى 
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        الصادرات خارجصادرات اجلزائرية و ضعف مسامهة بنية الصادرات استحواذ صادرات احملروقات على ال تظهر   
 :كما هو موضح أدناهيف الصادرات اجلزائرية   و من مث ضعف مسامهة قطاع املؤسسات الصغرية و املتوسطة ،احملروقات

 (%)  2002-2002مسامهة املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف الصادرات اجلزائرية للفرتة نسبة : (029)رقم اجلدول        
 2000 2000 2002 2001 2002 2009 2003 2009 2009 2005 2000 2000 2002 2001 2002 

 59,92 53,90 59,12 59,09 59,19 59,39 59,99 59,9 59,92 59,02 59,93 59,29 53,00 53,3 59,22 احملروقات
احملروقات.خ
 (م ص م ) 

2,99 1,15 1,5 2,91 2,22 0,53 2,03 2,2 2,29 2,19 2,39 2,52 2,33 1,25 2,23 

 mf.gov.dz-www.dgpp:  في .2200-2000املديرية العامة للتقدير و السياسات، للفرتة  معطيات وزارة املالية، -:مت إعداد اجلدول بناء على :املصدر
   www.douane.gov.dz:      يف 2002   وزارة املالية، املديرية العامة للجمارك، -                                     

    %2الصادرات اإلمجالية هي يف املتوسط يف حدود  الصادرات خارج احملروقات منن حصة إف ،معطيات اجلدول حبسب   
 ففيبعض الدول، يف  باملقارنة مبا هو مسجل للمؤسسات الصغرية و املتوسطة يف هذا اجملال ضعيفةالسامهة و ما يكشف املو ه

 يف و،1منذ تسعينيات القرن املاضي %90من الصادرات، و يف اليابان جتاوزت  %29 هذه املؤسسات بنسبةتساهم   املغرب
مل يقتصر فقط  هذه املؤسساتضعف مسامهة كما أن .20052–2002يف الفرتة  %39,1و  %32,1تراوحت بني  الصني
 و اليت يتمثل من قبلها  3نوعية املنتجات املصدرة إىل  متد ابل  اجلزائرية ة للصادراتحصتها من القيمة اإلمجاليهامشية على 

الزيوت و املواد املستخرجة من تقطري الزفت، و نفايات احلديد و النحاس، التمور، و املياه املعدنية و غريها من  أمهها يف
  .اليت تعرف أرتفاعا سنوياالواردات  قيمةتسهم يف ختفيض  و لن ،لوارداتل بدائال تها و قيمتهانوعياملنتجات اليت ال تشكل 

التجاري على  القطاعحنو و املتوسطة توجه السلوك االستثماري للمؤسسات الصغرية إن  :تطور قيمة و بنية الواردات.ثانيا
 :وجه التحديد رفع من مسامهتها بشكل ملحوظ يف الوردات على نقيض الصادرات

         :معطيات اجلدول التايلارتفاعا كبريا و بصفة مستمرة كما تربزه  واردات اجلزائر تعرف :تطور قيمة الواردات -1
 (مليون دوالر امريكي: الوحدة) 2002-2000للفرتة اجلزائر  وارداتتطور قيمة (:025)اجلدول رقم           

 (%)لسنويالتطور ا قيمة الواردات السنوات (%)التطور السنوي قيمة الواردات السنوات
2000 5.091  -2009 15.295 22,99 
2000 5.520 9,13 2005 15.252 - 0.29 
2002 02.005 20,90 2000 20.291 1 
2001 01.912 02,90 2000 29.229 03,92 
2002 09.109 19,29 2002 90.193 3,32 
2009 20.199 00,05 2001 92.992 9,95 
2003 20.293 9,20 2014 99.110 3,12 
2009 29.310 29,99  - - -

 mf.gov.dz-www.dgpp:  في 2200-2000املديرية العامة للتقدير و السياسات، للفرتة  معطيات وزارة املالية، -:مت إعداد اجلدول بناء على :املصدر
           www.douane.gov.dz    :يف   2002 وزارة املالية، املديرية العامة للجمارك -                                     

                                                           
1
 Nations Unies, Commission économique pour l'Afrique, Bureau pour l'Afrique du Nord, Les PME acteurs du 

développement durable,en Afrique du Nord, 2008, p 7. 
2

 .111رابح حميدة، مرجع سابق، ص  
3

 (.22)في الملحق رقم 1111-1111راجع نوعية  هذه المنتجات و قيمتها في  الفترة  

http://www.douane.gov.dz/
http://www.douane.gov.dz/
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كما وصلت نسبة التطور إىل مستويات  ،%913 بنسبة قاربت 2002و  2000 اجلزائر بني سنيتارتفعت قيمة واردات  
للمؤسسات  و بالتايل ،اخلاص غالبية هذه الواردات للقطاعتعود   و .2009و  ،2009، 2002، 2002 قياسية يف سنوات

 :الصغرية و املتوسطة كما تبينه معطيات اجلدول التايل
 (مليون دوالر أمريكي: الوحدة) 4012-4002حبسب القطاع القانوين يف الفرتة يف اجلزائر توزيع املستوردين   : (110) اجلدول رقم          

 القيمة الكلية متعاملوا القطاع اخلاص متعاملوا القطاع العام 
 (%)النسبة القيمة (%)النسبة القيمة العدد (%)النسبة القيمة العدد 

2002 929 2.920 23 29.913 01.295 92 09.055 000 
2009 0.020 2.923 22 29.992 09.259 93,12 20.022 000 
2003 0.910 2.992 22,99 29.102 03.220 99,22 20.009 000 
2009 0.305 9.002 29,92 20.912 20.150 92,10 29.215 000 
2009 0.909 00.993 29,00 21.500 29.990 92,55 15.093 000 
2005 0.103 9.005 20,93 09.091 10.592 95,22 15.001 000 
2000 0.139 5.925 22,22 09.520 10.231 99,93 20.202 000 
2000 0.199 00.309 29,00 05.093 12.919 92,55 23.291 000 
2002 0.113 00.910 29,29 05.093 12.590 99,51 23.900 000 
2001 0.232 20.320 19.31 05.921 12.202 32.19 92.992 000 
2002 0.999 20.191 12.52 20.093 19.529 39.03 99.110 000 
الصادرة يف الفرتة              23و ،22 ،22، 20، 09، 03، 02، 02،  3مت إعداد اجلدول بناءا على نشريات احصائيات املؤسسات ص م  رقم : املصدر
2001 -2009. 

أمام تراجع  ،%90 ما يقارب و %92نسبة تراوحت بني بؤكد معطيات اجلدول تزايد سيطرة القطاع اخلاص على االسترياد ت   
 .يف أحسن احلاالت %6319.اليت مل تتجاوز  صة القطاع العامح
         :التالية املنتجات فاتورة االسترياد يف اجلزائر يفتركيبة تتمثل  :تطور بنية الواردات -2

                                               (:%الوحدة)2002-2000اجلزائر حسب جمموعات السلع للفرتة  بنية واردات تطور :(010 )اجلدول رقم         
 المجموع سلع استهالكية صناعية .ت فالحيه .ت مصنعة .ن .م أولية .م طاقة .م غذائية .م 

2000 23,12 0,20 2,33 09,02 0,52 11,22 09,09 000,0 
2000 22,05 0,20 2,90 09,91 0,93 12,99 02,92 000,0 
2002 22,92 0,20 2,39 05,23 0,21 13,92 01,99 000,0 
2001 05,95 0,92 9,05 20,00 0,59 13,30 09,30 000,0 
2002 05,39 0,52 2,29 05,50 0,52 19,55 09,29 000,0 
2009 09,32 0,02 1,35 20,09 0,99 20,92 09,23 000,0 
2003 09,90 0,02 1,51 22,55 0,29 15,92 02,01 000,0 
2009 09,52 0,09 2,95 29,90 0,91 10,99 09,59 000,0 
2009 05,95 0,90 1,91 29,13 0,22 11,03 03,20 000,0 
2005 02,52 0,20 1,09 29,99 0,95 19,91 09,32 000,0 
2000 02,59 2,13 1,29 22,59 0,99 19,59 02,22 000,0 
2000 20,00 2,13 1,95 22,93 0,92 11,90 09,39 000,0 
2002 09,50 5,91 1,39 20,00 0.39 29,00 05,92 000,0 
2001 09,23 9,50 1,12 20,23 0,52 25,29 20,20 000,0 
2002 09,99 2,95 1,21 20,92 0,01 12,20 09,31 000,0 

 mf.gov.dz-www.dgpp:  في .2200-2000املديرية العامة للتقدير و السياسات، للفرتة  معطيات وزارة املالية، -:مت إعداد اجلدول بناء على :املصدر 
 (.12امللحق رقم )   www.douane.gov.dz  :يف 2002 الية، املديرية العامة للجمارك، زارة املو  -  

http://www.douane.gov.dz/
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االعتماد الكبري لالقتصاد اجلزائري على العامل اخلارجي يف تأمني احلاجات االساسية استمرار تظهر معطيات اجلدول    
على الرغم من اجلهود  نتاجي احمللي على تأمني هذه احلاجياتاجلهاز اإل عجز ما يكشف ،ليةو الضرورية للسوق احمل

 :بنية صادرات و واردات اجلزائر تؤكد و احملصلة .ال سيما من خالل السياسة الضريبية هاملبذولة لتطوير 
ىل اخلارج إدي موجه بالدرجة األوىل قالع االقتصااإللذلك يبقى  :تبعية االقتصاد الجزائري لالقتصاديات الخارجية -(أ

تواصل واردات يف ظل المن خالل الصادرات النفطية، كما أنه منبعث من اخلارج من خالل االرتفاع املتواصل يف 
  اعدم قدرة االقتصاد اجلزائري على اجياد بدائل حملية هل

ت اجلزائرية على قطاع احملروقات، حيث االعتماد املطلق للصادرا يستمر إذ:ارتباط الصادرات بقطاع المحروقات -(ب
عن هذه النسبة فعادة ما يرجع ذلك إىل  اخنفضت ، و إذا ما%78يف املتوسط عن االعتماد هذا تقل نسبة  ال

  .إخنفاض أسعار النفط و ليس بسبب إرتفاع صادرات القطاعات األخرى غري النفطية

مسامهة القطاعات  ةاستمرار تواضع نسبذه اهلامشية بو ترتبط ه :هامشية الصادرات خارج قطاع المحروقات -(ج
  و يف نوعية املنتجات املصدرة األخرى يف الصادرات على مدار السنوات

إذا ما و ، سلعية يف هيكلهاات الموعاجمل مسامهةمع ثبات  للواردات االرتفاع الكبري و املستمرإذ يسجل  :رتفاع الوارداتا -(د
  على االسترياد و تداعيات تراجع أسعار النفط املفروضةلقيود ل عوديفإن ذلك  4012يف سنة  مثل ما حدث اخنفضت

تشري  يف ظل هذا الواقع كما أنه  ،حتدث التغيريات املرغوبة على هيكلة الصادرات والواردات مل إن الوقائع السابقة    
على  4014، و  4012 لسنيتبة بالنس  % 1و  ،% 4.2ىل أن الصادرات خارج احملروقات لن تتجاوز إالتوقعات 

دائم على العتمادها اباالختالل الكبري الذي تعرفه الصادرات اجلزائرية قد بلغ و  1.التوايل من امجايل الصادرات اجلزائرية
يف ظل تزايد االعتماد على العامل اخلارجي يف ، احملروقات مستوى من اخلطورة على األمن الوطين و االقتصادي للبالد

و حيدث  2.على إستمرار االختالالت اهليكلية لإلقتصاد الوطين اتمؤشر  و هي  ،حلاجيات الغذائية و األساسيةتأمني ا
اصة اخلعناية و ال تالصادرات خارج احملروقا من حوافز ضريبية لصاحل السياسة الضريبية يف اجلزائر ما أقرته هذا يف ظل 

 .تج بدائال للوارداتتناليت تلك و أاملصدرة ملؤسسات هبا ا ظيتحُ اليت 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
  IMF, contry report N0 11/21 February 2014, p 22. In : www.imf.org. 

2
 ير المتوازن، صالح صالحي، تأثير البرامج االستثمارية العامة على النمو االقتصادي و االندماج القطاعي بين النظرية الكينزية و استراتيجية النمو غ 

 . 11-11مرجع سابق، ص 
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 .إحداث مناصب الشغلفي  المؤسسات الصغيرة و المتوسطةتطور مساهمة :لثالثا الفرع
يف لرفع من مسامهتها لدف هت تكانإن الكثري من التدابري الضريبية اليت مت منحها للمؤسسات الصغرية و املتوسطة      

 :يلة هذه املؤسسات يف هذا اجملالمناصب الشغل، لذا البد من الوقوف على حص استحداث
تطورا يف مناصب  هرافقالبد أن ي ث املؤسسات الصغرية و املتوسطإن تطور استحدا :تطور مناصب الشغل المحدثة.أوال

 :الشغل احملدثة من قبل هذه املؤسسات
من قبل املؤسسات حصيلة مناصب الشغل احملدثة يف اجلزائر  عرفت :السياق العام لتطور مناصب الشغل المحدثة -1

 :الصغرية و املتوسطة التطورات التالية
 .2002 – 2002يف اجلزائر يف الفرتة  املؤسسات الصغرية و املتوسطةيف قطاع احملدثة  مناصب الشغلتطور :(012)اجلدول رقم  

 جملموعا م ص م العامة م ص م اخلاصة السنوات جملموعا م ص م العامة م ص م اخلاصة السنوات
2002 305.999 92.931 910.092 2005 0.131.222 90.319 0.993.532 
2001 310.213 92.932 909.000 2000 0.999.010 29.393 0.329.393 
2002 933.399 90.923 919.902 2000 0.393.000 29.093 0.222.059 
2009 0.090.991 93.291 0.099.993 2002 0.900.922 29.199 0.929.009 
2003 0.050.593 30.330 0.292.329 2001  0.591.313 29.293 2.000.952 
2009 0.259.291 99.023 0.199.155 2002 2.000.339 23.939 2.099.212 
2009 0.299.221 92.993 0.920.205 - - - - 

و 22، 21 ،22، 20، 09، 03، 02، 02  ،3مت إعداد اجلدول بناءا على نشريات احصائيات املؤسسات ص م  الصادرة عن الوزارة املعنية رقم : املصدر
 .2009-2001الصادرة يف الفرتة  23
بنهاية   2.099.212إىل  2002سنة  910.092ارتفع عدد مناصب الشغل احملدثة من قبل هذه املؤسسات من     

بينما عرفت مسامهة  ،سامهت فيه املؤسسات اخلاصة بشكل كبري %059 عدلمب اتطور  مسجلة بذلك 2002
 تعداديف املسجل الرتاجع مرد ذلك و  ،(%19,90 -) عدلمبيف إحداث مناصب الشغل ات العامة تراجعا املؤسس

  :، و عرف هذا التطور املسار املبني يف الشكل البياين التايلهذه املؤسسات بفعل اخلوصصة و التصفية
 

 

 (031)  د       ب  ء على  ع        د ل        إعد:     د                             
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فعالية املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف احلد من  وقفتت:حداث مناصب الشغلإتطور مساهمة المؤسسة في  -2
حداث مناصب الشغل من جهة، و على التطور االجيايب ملسامهة املؤسسة الواحدة يف إالبطالة على قدرهتا على 

هذا  يفاملؤسسة الصغرية و املتوسطة يف اجلزائر  متوسط مسامهةوقد عرف . من جهة أخرىحداث هذه املناصب إ
 :التالية التطورات اجملال

  .2002– 2002يف قطاع م ص م يف اجلزائر يف الفرتة احملدثة  مناصب الشغل  يف املؤسسة الواحدة مسامهةتطور :(011)اجلدول رقم    

 يف التشغيل  الواحدة املؤسسةمسامهة تطور  التطور عدد العم تطورعدد املؤسسات  
2002 230.991 910.092 2,95 
2001 299.999 909.000 2,22 
2002 102.595 919.902 2,39 
2009 122.999 0.099.993 1,19 
2003 193.939 0.292.329 1,12 
2009 200.595 0.199.155 1,10 
2009 905.923 0.902.205 2,59 
2005 329.035 0.993.532 2,90 
2000 305.092 0.329.393 2,32 
2000 395.105 0.922.059 2,30 
2002 900.912 0.929.009 2,30 
2001  999.903 2.000.952 2,99 
2002 992.091 2.099.212 2,53 

الصادرة يف الفرتة  23و     22 ،22، 20، 09، 03، 02، 02،  3مت إعداد اجلدول بناءا على نشريات احصائيات املؤسسات ص م  رقم : املصدر   
2001-2009. 

  يف هناية 2,91إىل  2002عامل سنة  2,95بني  يف توفري مناصب الشغل ةالواحد املؤسسةمسامهة تراوحت     
أن النسيج املؤسسايت يف اجلزائر هو عبارة عن مؤسسات مصغرة بالدرجة األوىل، كما يكشف   يدل علىو هو  ،2002

 حسبف ،يف اجلزائرالعمل  منصبكلفة إنشاء   يف ظل إرتفاعشغل اليف إحداث مناصب   ة للمؤسسةبسيطالسامهة امل
 دولة للمؤسسات الوطنية يف إطار ترقية االستثمار الالدعم اجلبائي الذي متنحه  يكلفالوزير األول اجلزائري  اتحيصر ت
 .مليار دينار سنويا 290الشغل اخلزينة العمومية  و

قد ال تكون هناك داللة لعدد  :التشغيلهمية النسبية لمساهمة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في األتطور  .ثانيا
ما مل حتدد نسبة هذه املسامهة من العدد يف اجلزائر املؤسسات الصغرية و املتوسطة  مناصب الشغل احملدثة من قبل 

      من املؤسسات يف التشغيل يف الدول األخرى  مجايل للعمالة املشغلة، و مقارنتها مبا تعرفه مسامهة هذا النوعاإل
 :و انعكاس ذلك على اخنفاض معدالت البطالة

مجايل إنسبة مسامهة هذه املؤسسات من  عرفت :التشغيلفي تطور مساهمة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  -1
 :التطورات التالية العمالة املشغلة يف اجلزائر
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 .2014-2002للفرتة  اجلزائريف التشغيل يف  الصغرية و املتوسطةاملؤسسات سامهة األمهية النسبية ملتطور :(012)اجلدول رقم          
 تطور العمالة النشطة السنوات

 (عامل 0000)  
 تطور العمالة املشغلة

 (عامل 0000)    
 من قبل املؤسسات الصغرية و املتوسطةتطور مناصب الشغل احملدثة 

 ( %)النسبة من العمالة املشغلة (عامل)  العدد
2002 5.101 3.950 910.092 00,30 
2001 9.995 3.353 909.000 00,91 
2002 5.290 9.955 919.902 00,99 
2009 5.251 9.029 0.099.993 02,15 
2003 00.000 9.935 0.292.329 02,02 
2009 5.535 9.952 0.199.155 09,99 
2009 00.109 5.023 0.902.205 03,22 
2005 00.922 5.292 0.993.532 09,92 
2000 00.902 5.913 0.329.393 03,90 
2000 00.332 5.955  0.922.059 09,53 
2002 00.221 00.090 0.929.009 09,09 
2001 00.532 00.999 2.000.952 09,99 
2002 00.219 10.239 2.099.212 21,06 

 الصادرة يف الفرتة 23و ،22 ،22، 20، 09، 03، 02، 02،  3نشريات احصائيات املؤسسات ص م  رقم  :دول بناء علىمت إعداد اجل: راملصد           
                2001-2009. 

Juillet 2012,p25. ,, - Algérie.ONS, Collections Statistiques N° 173, Enquête Emploi auprès des Ménages2011 

- Algérie,ONS, Direction technique chargée des statistiques de la pupulation et de L’emploi, Activite, 2013.    

 :عرضها من خالل الشكل البياين التايل املعطيات أن تكون أكثر داللة عند و ميكن هلذه      
 

 
 (.034) إعد د       ي  ء على  ع         د ل        :     د                                      

نسبة  التشغيل يف اجلزائربلغت مسامهة املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف  2014نهاية بأنه  املعطيات ظهرت   
مصداقية هذه النسبة مرتبطة مبصداقية معطيات التشغيل يف اجلزائر اليت حتتاج إىل مراجعة بسبب  مع أنو  ،20,03%
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و أكثر ما  ،ما أدى إىل تضارب األرقام حول التشغيل بني خمتلف التقارير ،خل و تعدد برامج و آليات التشغيلتدا
بقدر ما تعتمد على التقديرات األولية للهيئات  يعاب على هذه األرقام أهنا ال تعتمد على الوظائف الفعلية املتحققة

اجلزئي املؤقت الذي ال يرتبط بنشاط الدائم و العمل العمل  الرمسية، كما أهنا ال متيز يف تقدير منصب الشغل بني
 .1بقدر ما يتعلق بإحتواء االضطرابات اإلجتماعية ،إنتاجي حقيقي أو خدمة حقيقية

تساهم يف التشغيل  الصغرية و املتوسطةاملؤسسات ومع ذلك تبقى النسبة ضعيفة باملقارنة مبا تعرفه الدول األخرى، ف    
والتنمية توظف  و يف دول منظمة التعاون ،2%90يف املغرب بأكثر من  ،%33تصل إىل بنسبة األوريب  يف دول االحتاد

يف كل القطاعات  %33من العمالة يف قطاع الصناعات التحويلية و  %32من عاملي القطاع الرمسي و  33%
  .20094 و 2001بني سنيت   % 90,25و  %22,93 أما يف الصني فقد تراوحت بني .3االقتصادية

تبدو  املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف التشغيلسامهة املسجلة يف اجلزائر ملنسبة ال مع أن :تطور معدالت البطالة -2
 :هو موضح يف اجلدول التايلكما  إخنفاضاالبطالة  ، عرفت معدالتضعيفة

 ( %: الوحدة)  2009 – 2000 تطور معدل البطالة يف اجلزائر يف الفرتة:( 019)اجلدول رقم                 
 09 14 01 02 00 00 05 09 209 03 09 02 01 02 00 00 سنواتال

املعدل 
 الوطين

25.9 29.1 29.9 21.9 09.9  09.1 02.1 00.9 00.1 00.2 00,0 00,0 00,0 5,9 00,3 00,2 

املعدل لدى 
 الشباب

- - - - 12,2 10,0 22,1 29,2 21,9 20,1 20,9 22,2 29,9 22,9 29,2 25,5 

 .2002-2000الصادرة يف الفرتة تقارير بنك اجلزائر  -: مت إعداد اجلدول اعتمادا على:املصدر        
- Algérie,ONS, Direction technique chargée des statistiques de la pupulation et de L’emploi, Activite , Emploi et 

chomage AU 4
eme

 trimestre2013, p 11. 

  - Algérie,ONS, Direction technique chargée des statistiques de la pupulation et de L’emploi, Activite ,Emploi et 

chomage en septembre 2014, p 12.    

   بلدانمبا هو مسجل يف كثري من الباملقارنة مستوى مقبول إىل ذا كان املعدل الوطين للبطالة يعرف اخنفاضا سنويا وصل إ    
أهنا الفئة رغم  ةمرتفع ياتعرف مستو ي، فإن معدل البطالة لدى الشباب 4012ارتفاعا بداية من سنة  عرفن بدأ يإ و

         عرب املؤسسات الصغرية  املستهدفة بالتشغيل من خالل السياسة الضريبية املنتهجة يف اجلزائر لرتقية االستثمار و الشغل
 .و املتوسطة

  :الوضعية التاليةيف نفس الفرتة د عرفت معدالت البطالة هبما قفو املغرب مع تونس  ة و باملقارن   
 ( %: الوحدة) 2009 – 2000 يف الفرتةتونس و املغرب تطور معدل البطالة يف :( 013)اجلدول رقم                  

 09 *14 01 02 00 00 05 09 209 03 09 02 01 02 00 00 سنواتال
 9.9 9.1 5,9 00,0 00,0 00,0 00.2 00.1 00.9 02.1 09.1  09.9 21.9 29.9 29.1 25.9 املغرب
 09.1 15.3 15.7 16.7 18.9 13 13.3 12.4 12.4 12.5 14.2 14.2 14.5 14.3 15.1 15.7 تونس

  االقتصاد وزارة املغرب،  -  www.ins.nat.tnيف تونس، املعهد الوطين لالحصاء، املسوح الوطنية حول السكان و التشغيل  -: املصدر
 .41، ص 4012افاق االقتصاد العاملي، افريل تقرير صندوق النقد الدويل، * - www.finances.gov.ma  يف املالية و

                                                           
1

ير المتوازن، صالح صالحي، تأثير البرامج االستثمارية العامة على النمو االقتصادي و االندماج القطاعي بين النظرية الكينزية و استراتيجية النمو غ 

 . 11، ص مرجع سابق
2 Nations Unies, Commission économique pour l'Afrique, Bureau pour l'Afrique du Nord, Les PME acteurs du développement 

durable,en Afrique du Nord, 2008, p 7. 
3

 .111، مرجع سابق، ص 1112صندوق النقد العربي، التقرير االقتصادي العربي الموحد،  
4
   National Bureau of Statistics of china, china Statistical yearbook, 2008 .   111، ص رابح حميدة، مرجع سابق: مشار اليه في -  

http://www.ins.nat.tn/
http://www.finances.gov.ma/
http://www.finances.gov.ma/
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 .يرادات الضريبيةإلالتركيب الهيكلي لنمو و ال التأثير على في لمتوسطةالمؤسسات الصغيرة و اطور مساهمة ت:المطلب الثاني
 تعظيم أن يكون يف اجلزائريف املؤسسات الصغرية و املتوسطة تنمية االستثمار لتوظيف السياسة الضريبية  يقتضي 

و توسع األوعية  زبادة يرتجم يفالبد أن ع املشروعات االستثمارية توس زيادة و ألن ضمن أولوياته، صيلة الضريبيةاحل
 سوف نتطرق لذا ،تبعية احلصيلة الضريبية للجباية البرتولية اخنفاضحصيلة اجلباية العادية و رتفاع إ، و من مث الضريبية

 :خالل العناصر التالية ذلك من منما حتقق  إىل
 ؛العالقة بين النظام الضريبي ودرجة التطور االقتصادي: الفرع األول -    
 في الجزائر؛ يرادات الضريبيةاإل تطور : الثاني الفرع -        

 .تطور بنية اإليرادات الضريبية و عالقتها بهيكل االقتصاد الجزائري: الفرع الثالث -        
 .العالقة بين النظام الضريبي ودرجة التطور االقتصادي: األول الفرع
للمحددات و لكن يبقى االجتماعية،  االقتصادية و ية ويتأثر اهليكل الضرييب بالعديد من احملددات السياس    

  للدولة  الضريبية، حيث هناك ارتباط وثيق بني املقدرة التأثري األكرب االقتصادية ومستويات التنمية اليت حققتها الدولة
     لذي جيعل طبيعة األمر ا ،فالضريبة تقوم على العناصر االقتصادية اليت تشكل أوعيتها 1،نتاجية االقتصادية هلاو اإل

حدود االقتطاعات الضريبية املمكنة، وهذا يرتبط بنجاح التنمية  شكال وألساسي األ هي احملددأمهية هذه العناصر  و
ىل إاحلديث عن اهليكل الضرييب ينصرف عادة  و .االقتصادية يف مضاعفة املادة اخلاضعة للضريبية وتنويع مصادرها

من أبرز العوامل لذا فإن  ،الضرائب غري املباشرة يف احلصيلة الضريبية باشرة وحتديد حصة كل من الضرائب امل
2.هي بنية اهليكل االقتصادي للدولة و درجة منوهاالقتصادية املؤثرة على تشكيل اهليكل الضرييب 

 

 .قطاع  و كلدرجة منو  ختتلف االقتصاديات عادة من حيث القطاعات اليت تعتمد عليها :االقتصادي الهيكل بنية .أوال
التوظيف هي اليت تشكل  ىالقدرة عل القيمة املضافة و والقطاعات اليت هتيمن مسامهتها يف الناتج احمللي اخلام و

القطاع  همثال تعرف هياكلها الضريبية هيمنة اجلباية البرتولية كون النفطيةفاالقتصاديات  ،مالمح احلصيلة الضريبية
  توازنة للقطاعات االقتصادية يف احلصيلة الضريبيةاملسامهة املبقتصاديات املتطورة تتميز االالقتصاد، بينما لرك احمل

 :أخرى نامية األمر الذي جيعل هناك اختالف يف مالمح كل من اهليكل الضرييب لدولة متقدمة و
مهة كل القطاعات مسا نتيجةرتفاع الناتج احمللي يف هذه الدول اينعكس : مالمح الهياكل الضريبية للدول المتقدمة - 

  املصرفية وقدرهتا على تعبئة  تطور املؤسسات املالية و ،تنوع األنشطة االقتصاديةيف  تكوينهاالقتصادية يف 
  :يطبعها باخلصائص التاليةو على هياكلها الضريبية و  ،املدخرات

  ات العامةيرادما جيعل احلصيلة الضريبية أهم مصادر اإل :رتفاع مستوى االقتطاع الضريبيا -(أ

رتفاع مستويات املداخيل وتعدد ابسبب  :رتفاع األهمية النسبية للضرائب المباشرة في بنية الحصيلة الضريبيةا -(ب
  كفاءة املؤسسات االقتصادية و مصادرها

                                                           
1
 Maurice Lauré, Traité de politique Fiscal, PUF, p 186-189. 

.15عبد السالم أديب، السياسة الضريبية واستراتيجية التنمية،مرجع سابق، ، ص   -   
2
 . 152 -111عبد المجيد قدي، المدخل الى السياسات االقتصادية الكلية، مرجع سابق،ص   
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فاع رتانتيجة  رتفاع احلصيلة الضريبيةاىل إفأي زيادة يف الناتج احمللي اخلام تؤدي  :مرونة الحصيلة الضريبية -(ج
 .دارة الضريبيةكفاءة اإل مستويات الدخول وتعدد األنشطة االقتصادية و

هيمنة قطاعات املوارد الطبيعية النفطية و غري النفطية أو القطاع  إن : مالمح الهياكل الضريبية للدول النامية - 
  : خلصائص التاليةالتجارة اخلارجية على اقتصاديات الدول النامية تطبع هياكلها الضريبية با الزراعي و

بسبب ضعف فرص االقتطاع الضرييب نتيجة تواضع حجم الدخل الوطين ومداخيل  :ضعف الحصيلة الضريبية -(أ
  تواضع حجم النشاط االقتصادي وعدم تنوعه املؤسسات، و األفراد و

و الواردات من  نفط،الصادرات من املواد األولية كالعلى  إلعتمادها :سيادة الضرائب على التجارة الخارجية -(ب
  العامل اخلارجي

 حيث ال تعكس الزيادة احلاصلة فيها الزيادة احلاصلة يف الناتج احمللي اخلام نتيجة   :عدم مرونة الحصيلة الضريبية -(ج
 .دارة الضريبيةضعف اإل و 1اخنفاض مستويات الدخول ضعف كفاءة اجلهاز االنتاجي و

مستوى النمو االقتصادي للدولة يف حتديد معامل هيكلها الضرييب ومردوده  لدور  نظرا :االقتصادي النمو مستوى.ثانبا
هياكل األنظمة الضريبية يف الدول  ىلإاهلياكل الضريبية بناء على درجة التقدم االقتصادي  البعض صنفاملايل، 

     ة يف الدول املصنعة املتقدمة اقتصاديا، هياكل األنظمة الضريبية يف الدول النامية، هياكل األنظمة الضريبي
فدرجة النمو االقتصادي اليت تعرفها الدولة تنعكس حتما  .2هياكل األنظمة الضريبية يف الدول املتحولة حديثا، و

قد شغل هذا املوضوع بال  على هيكلها الضرييب وعلى األمهية النسبية حلصيلة كل ضريبة من الضرائب املكونة له، و
:الدراسات منهامن عديد الوضوع كان م الكثري من الكتاب و

3 
توصلت هذه الدراسة يف حماولتها إلثبات العالقة االحتمالية بني النظام الضرييب Hinricks :دراسة هنريكس - 

  :ل الضريبية تعرف املراحل التاليةىل أن اهلياكإومستوى النمو االقتصادي 
النظام الضرييب هبيمنة الضرائب املباشرة  يتسم :التقليديةفي المراحل األولى للتنمية االقتصادية حيث المجتمعات  -(أ

  التقليدية على بنية حصيلته، ال سيما الضريبية على الرؤوس والضرائب على األمالك

ترتاجع حصيلة الضرائب املباشرة التقليدية فاسحة اجملال  :التطوير التي يعرفها المجتمع مع عمليات التحديث و -(ب
سبية حلصيلة الضرائب غري املباشرة من األوعية احمللية، ونتيجة ازدهار قطاع التجارة اخلارجية تزداد لتزايد األمهية الن

بصفة عامة تتميز هذه املرحلة بزيادة  و.4هي األخرى تعد ضريبة غري مباشرة األمهية النسبية للضرائب اجلمركية و
  ىل الصفة إول االقتصاد من الصفة العينية حصة الضرائب غري املباشرة يف احلصيلة الضريبية عاكسة بذلك حت

  اخلدمات كنتيجة لعملية التنمية االقتصادية نتاج احمللي من السلع وزيادة اإل النقدية، و

                                                           
1

 يبة في عملية التنمية االقتصادية و االجتماعية مع حاالت تطبيقيةفي التشريع الضريبي المقارن، مجلة جامعة دمشق، كلية محمد خالد المهايني، دور الضر 

 .161، ص 1112، 1، العدد 11االقتصاد، المجلد 
2
 .151عبد المجيد قدي، المدخل الى السياسات االقتصادية الكلية، مرجع سابق، ص   

3
 .21، مرجع سابق، ص (مدخل تحليلي مقارن ) النظم الضريبية  سعيد عبد العزيز عثمان،  

4
 .38، ص نفس المرجع  
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يتغري اهليكل  :االجتماعي تحقيقها لمستويات عالية من التقدم االقتصادي و مع تواصل التنمية االقتصادية و -(ج
   الصناعية  بروز ضرائب مباشرة غري تقليدية مثل الضرائب على األرباح التجارية والضرييب، حيث تعرف مكوناته 

الضرائب على دخل االستثمار بشكل عام، وتكون حصيلتها منخفضة نسبيا يف البداية مقارنة حبصيلة الضرائب  و
ن التنمية االقتصادية تزداد على التجارة اخلارجية والضرائب على االستهالك احمللي، غري أنه يف املراحل املتقدمة م

بالتايل يتميز  و .الضرائب املباشرة غري التقليدية بوجه خاص األمهية النسبية حلصيلة الضرائب املباشرة بوجه عام و
النظام الضرييب يف هذه املرحلة هبيمنة الضرائب املباشرة على اهليكل الضرييب وتزايد أمهيتها النسبية مقارنة بالضرائب 

 .  درجات التطور اليت عرفها اقتصاد الدولةبذلك عاكسة  1شرةغري املبا

ىل أن املراحل املتقدمة للنمو االقتصادي ختلق إتوصل هو اآلخر مثل هنريكس Musgrave : دراسة مسجريف  - 
ث فرص أكرب أمام احلكومات يف اختيار نظم ضريبية بديلة مقارنة بالفرص املتاحة هلا يف املراحل األوىل للنمو حي

مجايل احلصيلة الضريبية إىل إنسبة الضرائب غري املباشرة  أن املستخلص من هذه الدراسة هو و .تكون حمدودة للغاية
ما يعين أن الدول املتقدمة اليت حققت مستويات عالية  .يرتبط عكسيا مع متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي

نتاجية ل القومي، وترتفع فيها مسامهة القطاعات اإلمن النمو االقتصادي سريتفع فيها نصيب الفرد من الدخ
األمر الذي سينعكس على هيكل النظام الضرييب باستحواذ   والقطاع الصناعي خصوصا يف هيكل االقتصاد

العكس صحيح، يف املقابل  خاصة الضرائب على الدخل و الضرائب املباشرة على احلصة الغالبة من حصيلته و
خصوصا الرسوم اجلمركية على نسبة مرتفعة يف اهلياكل الضريبية للدول النامية  باشرة وتستحوذ الضرائب غري امل

 .2اخنفاض متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي لتميزها باخنفاض مستويات النمو و
املباشرة تشكل نسبة عالية يف اهلياكل  غري ىل أن الضرائبإيضا إانتهت هذه الدراسة Good :  دراسة جوود - 

 بينما تشكل نسبة منخفضة يف اهلياكل الضريبية للدول املتقدمة  ،ريبية للدول النامية اليت مشلتها الدراسةالض
 :اجلدول التايل ما هو موضح يففي ائجهاصناعيا، وتلخصت نت

 .(%:الوحدة (0590مصادر االيرادات احلكومية يف جمموعة خمتلفة من الدول واألمهية النسبية لكل مصدر سنة :(019)اجلدول رقم 
حصيلة السنوات  عوائد أخرى

 االجتماعية

ضرائب  التجارة 
 اخلارجية احمللية

ضرائب السلع 
 .   واخلدمات

ضرائب الدخل          
 و األرباح

 البيان

 (دولة 40) دول صناعية متقدمة  1151 44 159 42 7
 (دولة 12) دول شبه صناعية  4251 1054 1252 11 951

 (دولة  22) دول متوسطة الدخل  4159 4151 4857 251 1257
 دول أقل منوا 41 4159 2154 154 11

 . 20، ص2000 االسكندرية،  الدار اجلامعية،–مدخل حتليلي مقارن  –سعيد عبد العزيز عثمان، النظم الضريبية :راملصد 
-  Good ,Government in developing countries, the Booking institution, Washington, D.C.1984,p9 

العكس بالنسبة  واملسجل هو تزايد حصة الضرائب املباشرة يف احلصيلة الضريبية بتزايد درجة النمو االقتصادي و 
 : خبصوص اهلياكل الضريبية للدول النامية فكانت كما يلي للضرائب غري املباشرة، و

                                                           
1
 .21، ص ، مرجع سابق (مدخل تحليلي مقارن ) سعيد عبد العزيز عثمان، النظم الضريبية   

2
 .11، ص نفس المرجع  
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                                                                                             .(%:الوحدة(موعة خمتلفة من الدول النامية جماهليكل الضرييب  يف  : (118)اجلدول رقم                    
 البيان دول ترتفع فيها معدالت الضريبة الت الضريبة فيها متوسطةددول مع دول تنخفض فيها معدالت الضريبة

 صيلة الضريبية اىل امجايل الناتج القومي نسبة احل 4259 12517 8597
1572 
0544 
0594 
0591 
0512 

1594 
0542 
757 

0577 
052 

7544 

0511 
11594 
1512 
0598 

 .ضرائب الدخل واألرباح
 .ضرائب امللكية

 .ضرائب السلع واخلدمات
 .ضرائب أخرى

 .حصيلة الضمان االجتماعي
 .احلصيلة الضريبية الكلية 100 100 100

44518 
4.90 

42541 
751 

1527 

42521 
1524 

41511 
4521 
1542 

19521 
1548 

21527 
2589 
1517 

 .ضرائب الدخل واألرباح
 .ضرائب امللكية

 .ضرائب السلع واخلدمات
 .ضرائب أخرى

 حصيلة الضمان االجتماعي
 . 22، صعية، االسكندريةالدار اجلام، (مدخل حتليلي مقارن)ظم الضريبية سعيد عبد العزيز عثمان، الن:املصدر           

-Good, Government in developing countries, the Booking institution, Washington, D.C.1984,p99.  

 :إن ما تربزه معطيات اجلدول هو
يف الدول النامية  وطينمجايل الناتج الإمن  %8,97قتطاع الضرييب يف الدول موضوع الدراسة بني نسبة اإل تتراوح -(أ

  رتفاع املعدالت الضريبيةايف الدول النامية املتسمة ب%  42,9ملتميزة باخنفاض معدالت الضريبة و ا

مجايل إمن  % 11,94 و%0,94اخلدمات بني  نسبة احلصيلة الضريبية غري املباشرة على السلع و تتراوح -(ب
  .%4,19و   % 7,72لكية بني امل األرباح و تراوحت نسبة الضرائب املباشرة من الدخل وو  ،وطينالناتج ال

  بالضرائب املباشرة يف مجيع الدول النامية مقارنةمجايل الناتج إالضرائب غري املباشرة نسبة مرتفعة من  حازتاحملصلة  و 

باشرة انعكس الوضع السابق يف زيادة الوزن النسيب حلصيلة الضرائب غري املباشرة باملقارنة بالوزن النسيب حلصيلة الضرائب امل -ج
من  % 18,91 فيها بنسبة ةرتفاع املعدالت الضريبية تساهم الضرائب املباشر ايف خمتلف الدول النامية، فالدول اليت تتميز ب

أما بالنسبة للدول متوسطة املعدالت  ،%21,17 مجايل حصيلتها الضريبية، يف حني تساهم الضرائب غري املباشرة بنسبةإ
 يف حني بلغت مسامهة الضرائب غري املباشرة ما يعادل ،%42577 باشرة مبا يعادلالضريبية فقد سامهت الضرائب امل

 الوضع نفسه يف الدول ذات املعدالت الضريبية املنخفضة حيث تساهم و ،مجايل احلصيلة الضريبيةإمن  42,11%
   .%42،21 الضرائب غري املباشرة بنسبة و % 42,48 الضرائب املباشرة يف احلصيلة الضريبية بنسبة

نتيجة تباين اخللفيات الفكرية للمدارس االقتصادية حول الضريبة، فمن الطبيعي أن ينعكس ذلك على شارة إىل أنه اإل جتدر   
األهداف و القطاع القانوين  من حيث األمهية النسبية و ،تباين أنواع الضرائب املكونة للهيكل الضرييب من اقتصاد اىل آخر

      املوجود بني النظام الضرييب االرتباط  إىل استناداو  .(للدولة املذهب السياسي و االقتصادي)الذي يسيطر على االقتصاد
فإن جناح السياسة الضريبية يف تنمية و توجيه االستثمار يف املؤسسات الصغرية و املتوسطة و مستوى النمو االقتصادي و بنيته، 

ينعكس على منو احلصيلة الضريبية  البد أن ،اهليكلي اختالله إصالحوطين و زيادة مستويات منو االقتصاد ال  ما ينتج عنه منو 
 . مكوناهتاو 
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 .في الجزائر يرادات الضريبيةاإل تطور  : الثاني الفرع

حصيلة لأوعية مستقبلية ل كونتلىل زيادة وتنويع الفوائض االقتصادية إهو استثمار حكومي يهدف التحفيز الضرييب      
شكل من أشكال تبديد  ىلإتتحول  السياسةزيادة احلصيلة الضريبية بعني االعتبار عند اقرار هذه  هدفمل ِيؤخذ ، وإذا الضريبية

 .الريع النفطيق العام بعيدا عن مصادر بديلة لتمويل االنفا إلجيادسعى ت دولةيف  سيما املال العام
يف  تهامسامهمن رفع يعين ال ؤسسات الصغرية و املتوسطةاملاالستثمار يف تطور  إن:في الجزائر يرادات الضريبيةنمو اإل.أوال

 جياباإذلك البد أن ينعكس  و ،مستوى النشاط االقتصادي توسيع نطاق الناتج احمللي اخلام وو  ،حتقيق النمو اقتصادي
  .على احلصيلة الضريبية

العادية يف اجلزائر وتزايد مسامهتها يف  رتفاع حصيلة الضرائبايعد :في الجزائر السياق العام لتطور الحصيلة الضريبية - 
 :هذه احلصيلةتطورات  تتبع ، ما يستدعييف ترقية االستثمار الضريبيةسياسة الاإليرادات الضريبية مؤشرا على جناح 

 (مليار دج:الوحدة)4012-4000منو اإليرادات الضريبية يف اجلزائر للفرتة :(117)اجلدول رقم                  
 إمجايل اإليرادات  ايرادات مجركية مسامهات غري مباشرة الضرائب على املعامالت الطابع التسجيل و ضرائب مباشرة وليةجباية برت  

0020 0.035,3 92,1 03,2 092,2 0,9 50.2 0.910,2 
0120 532,9 55,2 09,0 092,1 0,2 002.1 0.135,9 

2002 522,5 001,9 05,0 205,0 0,9 029.9 0.221,5 
2001 0.299,0 029,9 05,1 219,3 0,9 021.2 0.905,9 
2002 0.299,9 029,2 05,3 292,2 0,9 019.0 2.030,9 
2009 2.239,9 039,2 05,3 102,2 0,9 021.2 2.502,2 
2003 2.902,0 220,1 21,9 112,2 0,0 001.2 1.223,3 
2009 2.900,9 295,9 29,0 129,2 0,5 012.9 1.290,2 
2009 2.001,3 110,9 11,5 225,9 0,2 031.5 2532,2 
2005 2.129,9 232,9 13,0 291,0 0,0 092.9 1.291,2 
2000 2.920,0 995,2 15,9 251,5 0,1 091.3 2.059,0 
2000 1.925,9 393,2 29,0 999,9 0,9 222.2 9.129,90 
2002 2.092,1 939,2 93,29 325 0,99 119,2 9.529,02 
2001 1.399,0 922,99 32,35 332 1,12 202,1 9310,20 
2002 1.199,1 999,39 35,99 930,15 0,33 135,03 9.239,01 

  mf.gov.dz-www.dgpp:في .2200-2000املديرية العامة للتقدير و السياسات، للفرتة  معطيات وزارة املالية، -:مت إعداد اجلدول بناء على :املصدر
 ( 12امللحق رقم  ) عليات اجلبائية، مكتب االحصائيات مة للضرائب، مديرية الاملديرية العا -                            

- IMF , contry report N0 12/20, January 2012 . 

مليار دينار  1211,41ن م احلصيلة الضريبية اليت انتقلت رتفاع املستمر يفتربير االعند  األمر منطقيقد يبدو     
حتقيق  وبأنه نتيجة تطور حجم االستثمارات   4012يار دينار جزائري سنة مل 2.242,01ىل إ 4000جزائري سنة 

 .عتقادارتباطه باجلباية البرتولية يفند هذا االغري أن االقتصاد اجلزائري ملستويات منو مرتفعة، 
جلزائر يف على الرغم من التطور الذي عرفته احلصيلة الضريبية يف ا :في الجزائر النمو السنوي للحصيلة الضريبية - 

   رتباطه بالنمو املسجل يف حصيلة اجلباية البرتولية عدم االستقرار إلب مطبوعا، غري أنه يبقى 2002-2000الفرتة 
         :و ما تعرفه من تقلبات مثل ما تربزه معطيات اجلدول التايل

     



 . الجزائري االقتصاد في مساهمتها ترقية والمؤسسات الصغيرة و المتوسطة  منظومة طويرت على الضريبية السياسة انعكاسات: السادس الفصل

333 

 

 ( :%الوحدة)2002-2000ضريبية يف اجلزائر للفرتة النمو السنوي يف اإليرادات ال :(020)اجلدول رقم                          
 إجمالي اإليرادات  ايرادات جمركية مساهمات غير مباشرة المعامالتحجم الضرائب على  التسجيل والطابع ضرائب مباشرة جباية بترولية 

2001 - 09,91 20,91 2,52 9,01 - 20,0  09,19 - 00.99 
0220 - 2,22 02,32 00,93 09,99 99,00 21,20 1.59 

2002 13,29 00,19 0,92 9,91 00,00 00.95 29.09 
2002 09,13 09,52 0,92 09,91 00,00 - 2.23 01.99 
2002 92,31 09,59 0,00 02,99 02,29 2.39 20.12 
2002 05,39 22,90 05,50 9,02 29,00 - 20.52 09.39 
2002 - 0.09 9,55 05,99 1,91 - 00,00 09.02 0.93 
2002 29,31 29,93 20,32 21,95 11,11 21.90 22.32 
2002 - 20,93 15,29 3,05 00,05 - 9,11 9.21 - 10.01 
2010 20,09 20,99 00,99 2,29 09,09 3.29 09.59 
2000 19,90 22,90 20,30 02,52 09,19 20.02 10.22 
2002 9.93 23.90 09.22 02.99 21.11 92.20 00.29 
2001 - 5.29 - 9.29 00.20 9.29 90.92 09.59 - 9.12 
2002 - 9,99 3,22 00,22 02,93 - 90,10 - 9,21 - 2,59 

 mf.gov.dz-www.dgpp:  في .2200-2000املديرية العامة للتقدير و السياسات، للفرتة  معطيات وزارة املالية، -:مت إعداد اجلدول بناء على :املصدر
 (. 12امللحق رقم  ) االحصائيات  عليات اجلبائية، مكتبديرية العامة للضرائب، مديرية الامل -                                     

 من تراجع سنيتفهذه األخرية  ،اجلباية البرتوليةتطور بوترية غري منتظمة و كانت ظال ل عرفت احلصيلة الضريبية تطورا سنويا 
   سنة  % 24,41و   ،4001 سنة %14,48بـ  منوا  عرفت ،تواليا %4,42و  %19,21 ـب 4004و  4001
منو على االنتكاسات  الزيادات و هذه انعكستقد  و ،(%21,84 -) مبعدل 4007  لترتاجع حصيلتها سنة ،4002

يرادات امليزانية العامة، األمر الذي جيعل إهذا ما يضفي عدم االستقرار على  و .مبكوناهتا املختلفة مجالية للضرائباحلصيلة اإل
دائما على تقديرات كثريا ما تتجاوزها التقلبات اليت يعرفها سوق النفط، وليس أدل على ذلك من قانون املالية تم يعدادها إ

احلصيلة الضريبية و اخنفاضها  رهينة زيادة معه تبقى  التكميلي الذي يصدر بصفة منتظمة يف اجلزائر رغم طابعه االستثنائي، و
           :ا اجلباية البرتولية كما يبني ذلك اجلدول التايلرتفاعات أو االنتكاسات اليت تعرفهاال

 (: %الوحدة)4012-4001اجلزائر للفرتة  ارتباط التطور السنوي للحصيلة الضريبية باجلباية البرتولية يف :(121)اجلدول رقم
 السنوات 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 12 12
  البترولية.ج 12.22 - 2.22 - 22.22 12.22 22.22 12.22 0.02 22.22 21.22 - 21.12 22.2 2.22 2.22 - 2.22 -

 عادية.ج 12.02 12.20 2.02 2.22 12.12 10.22 2.22 22.01 12.22 11.22 12.20 22.22 2.12 2.22
 االجمالية. ح 10.22 - 2.22 22.02 12.22 21.22 12.22 1.22 22.22 20.02 - 12.22 20.22 11.22 2.22 - 2.22 -

  ،mf.gov.dz-www.dgpp:في .2002-2000املديرية العامة للتقدير و السياسات، للفرتة  معطيات وزارة املالية، - :مت إعداد اجلدول بناء على :املصدر
 .( 12امللحق رقم  ) عليات اجلبائية، مكتب االحصائيات املديرية العامة للضرائب، مديرية ال -        

دول هو ذلك االرتباط بني احلصيلة االمجالية للضريبة وما تعرفه حصيلة اجلباية االبرتولية من تغريات كما إن ما تربزه بيانات اجل
 :يوضحه الشكل البياين التايل
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   (.         039)   إعد د       ب  ء على  ع        د ل     :     د                               

 

لكنه يبقى مرتبط بقطاع احملروقات ورهني التقلبات اليت يعرفها  ،النمو الذي عرفته احلصيلة الضريبيةمن رغم على ال    
سعار أاالخنفاض احلاد يف  بفعل تداعيات األزمة املالية العاملية على سوق النفط و و 4007سوق النفط، ففي سنة 

قد نتج عن ذلك  و  ،4008مقارنة بسنة  (% 21,84 -)ائر تراجعا كبريا بنسبةالنفط، سجلت اجلباية البرتولية يف اجلز 
 105012ىل إيف نفس السنة تراجع الناتج احمللي اخلام  و ،(%  11,18 -) مجالية بنسبةاإل الضريبيةيف احلصيلة  اتراجع

 ةرتبطم اجلزائر هاتعرف ليتلذا تبقى معدالت النمو ا ،4008مليار دج سنة  115070مليار دينار بعدما كانت قيمته 
وضعية الهي  و ،حيدث يف هذا القطاع ما مرتبطحصيلته الضريبية  االقتصاد اجلزائري و األمر الذي جعل ،النفطبقطاع 

مليار  18451بقيمة  و 4007سنة   % 2259يراداهتا النفطية بنسبة إحيث تراجعت  النفطيةتعرفها الدول العربية اليت 
 4008.1سنة  دوالرمليار  47154دوالر بعدما كانت 

ن التقلبات اليت يعرفها إ، فالنفطيةالعربية يف الدول  دور النفط يف دفع عجلة التنمية يف اجلزائر ومن رغم لذلك فإنه على ال   
بناء لثر أك جهوداما يستدعي   على أوضاع امليزانية العامة تؤثر كثريا على وترية النمو االقتصادي احلاصل فيها وهذا القطاع 

نشاء الصناديق اخلاصة لدعم مثل إاقتصاديات متنوعة بعيدا على احللول الرتقيعية اليت تبنتها الكثري من الدول العربية النفطية 
فمثل  ،يرادات امليزانية العامةإاعتماد تقديرات منخفضة لسعر النفط عند تقدير ، و تكوين احتياطات مالية، االستقرار النفطي

  2.كثريا ما جتاوزهتا حدة التقلبات يف السوق العاملي للنفط التدابريهذه 

                                                           
1
في الدول العربية المصدرة للنفط والغاز الطبيعي، صندوق النقد العربي،  نبيل جورج دحدوح، تداعيات األزمة المالية العالمية على أوضاع المالية العامة  

 .11، ص 1111
2
 .11نفس المرجع، ص   
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السياسة الضريبية مل احلصيلة الضريبية خارج احملروقات يف اجلزائر مؤشر على أن املسجل يف ف يضعيبقى النمو ال و    
اقتصاد حقيقي بناء ميكن من بالشكل الذي يف املؤسسات الصغرية و املتوسطة  تنجح يف تتنمية و توجيه االستثمار

 .املداخيل تنويع يف األنشطة وقائم على ال
مسامهة املؤسسات  ربزت :في الجزائر تطور مساهمة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الحصيلة الضريبية.ثانيا

و ما  ،يرادات الضريبية من خالل ما تسهم به هذه املؤسسات يف حصيلة الضريبة العاديةالصغرية و املتوسطة يف اإل
   :يف تركيبة الضرائب املرتبطة باالنتاج الوطينمن احلصيلة اإلمجالية و  متثله نسبة هذه املسامهة 

نسبة مسامهة عرفت : في الجزائر العادية الجبايةتطور مساهة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في حصيلة  - 
 :لتاليةالتطورات ااملؤسسات الصغرية و املتوسطة يف احلصيلة الضريبية العادية 

 (.مليار دج)  4011-4004للفرتة  يف اجلزائر مسامهة املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف حصيلة اجلباية العادية(:124)اجلدول رقم     
 (1)احلصيلة االمجالية  (DWI( )4) مسامهة م ص م  (DGE( )1) مسامهة املؤسسات الكبرية  السنوات

 (%)النسبة احلصيلة (1)النسبة من  احلصيلة عدد النكلفني (1)النسبة من  احلصيلة  عدد املكلفني

4004 788 442 29599  -440542 28510 228542 100 
4009 15414 442,9 29521  -174514 24528 241504 100 
4008 15204 142,19 29592  -424522 24599 244584 100 
4007 15247 229,74 42572  -489572 17511 912589 100 
4010 15488 214 40547  -111522 17510 821522 100 
4011 15812 224,04 22542  -221512 22512 777540 100 
4014 45142 412,10 21517  -28057 28540 1517254 100 
2013  -182,21

   - - - -15197 100 
 mf.gov.dz-www.dgpp:  في .2200-2000للتقدير و السياسات، للفرتة  املديرية العامة معطيات وزارة املالية، -:مت إعداد اجلدول بناء على: درااملص  

املديرية    وزارة املالية، املديرية العامة للضرائب، رسالة  - .( 12امللحق رقم  ) عليات اجلبائية، مكتب االحصائيات املديرية العامة للضرائب، مديرية ال - 
 .(  4=  1- 1)  م ص م مت حساهبا على أساس العالقةة بالنسبة ملسامه - .4-2، ص 4011، 42العامة رقم 

يف  الصغرية و املتوسطة ارتفاع مسامهة املؤسسات للضرائب إىلالوالئية احلصيلة املسجلة على مستوى املديريات  تشري     
إذا و ، رفع من نسبتها هو الذي هذه املسامهة باجلباية العادية فقطارتباط  أنغري  ماهو متعارف عليه،احلصيلة الضريبية عكس 

 نسبة مسامهة هذه املؤسسات ضعيفة ستكون ،مجالية مبا يف ذلك اجلباية البرتوليةما مت حساهبا على أساس احلصيلة الضريبية اإل
  .هنا املعنية حبصيلة اجلباية البرتوليةأمسامهة املؤسسات الكبرية على اعتبار فيه يف الوقت الذي سرتتفع 

 239 العادية فقد عرفت ارتفاعا من الضريبةامهة املؤسسات التابعة ملديرية املؤسسات الكربى يف حصيلة بالنسبة ملسأما    
 كما عرف ،%010 بلغ مبعدل منو 2002 مليار دينار جزائري سنة 302 إنشائها إىلعند  2003 مليار دينار جزائري سنة

ه و توزعت هذ، 2002 مؤسسة سنة 2.029 ىلإ 2003 مؤسسة سنة 599 عدد املؤسسات التابعني هلا ارتفاعا من
 :املؤسسات على القطاعات التالية
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 .2002لسنة  يف اجلزائر التوزيع القطاعي للمؤسسات التابعة ملديرية املؤسسات الكربى للضرائب(:021)اجلدول رقم          
 احملموع احملروقات اخلدمات الصناعة التجارة بناء وأشغال عمومية البيان

 45142 878 419 104 494 124 ددالع
 100 24,42 10,41 12,41 14,8 4,48 ( %) النسبة 

 .1، ص 4011، 42ديرية العامة للضرائب رقم عداد اجلدول بناء على معطيات رسالة املإمت  -: املصدر           
املسجل  مع التطور  :ج الوطنيأهمية مساهمة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في تركيبة الضرائب المتعلقة باالنتا  - 

األمهية النسبية حلصة القطاع اخلاص يف تركيبة الضرائب  ا يفضعفتعرف غري أهنا  يف اجلزائر  احلصيلة الضريبية يف
 :املتعلقة باالنتاج الوطين كما تبني ذلك معطيات اجلدول التايل

 (%:الوحدة.) 4012-4000للفرتة  يف اجلزائر اج الوطينتركيبة الضرائب املتعلقة باإلنت(: 122)اجلدول رقم               
 2002 2001 2002 2000 2000 2005 2009 2009 2003 2009 2002 2001 2002 2000 2000 القطاع

 91.2 99,9 95,0 90,2 99,5 93,5 92,2 91,0 90,2 95,1 93,1 92,1 92,5 99,9 90,1 العام
 23.9 22,1 20,5 05,3 20,0 21,0 09,9 09,0 05,3 20,1 21,9 29,9 29,0 22,9 05,9 اخلاص
 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 اجملموع

نشريه الديوان الوطين لإلحصاء  - 4011-4000بات االقتصادية للفرتة اخلاصة باحلسا 407/4014نشريه الديوان الوطين لإلحصاء رقم  - : املصدر 
اخلاصة باحلسابات  335/2002نشرية الديوان الوطين لإلحصاء رقم  -.4014-4000اصة باحلسابات االقتصادية للفرتة اخل 420/4011رقم 

  . 2002-2000اخلاصة باحلسابات االقتصادية للفرتة  905/2009اجلزائر، نشرية الديوان الوطين لإلحصاء رقم   - 2001-2000االقتصادية للفرتة 
تحوذ على احلصة الكربى من بنية الضرائب املتعلقة باالنتاج الوطين باملقارنة بالقطاع اخلاص الذي يبقى القطاع العام يس   

كما تبقى مسامهة هذه املؤسسات يف احلصيلة الضريبية ضعيفة مقارنة مبا   ،أساسا من املؤسسات الصغرية و املتوسطة ليتشك
          :كما يوضحه اجلدول  ،مثيالهتا يف الصني مثالساهم به ت

 (%:الوحدة. 4007-4002مسامهة املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف احلصيلة الضريبية يف الصني للفرتة (:  122)اجلدول رقم 
 4007 4008 4009 4004 4002 4002 السنوات

 20 24,9 29,4 28,1 22,1 21 (%)نسبة املسامهة
Source : LI xiling ;comparative study of SME between taiwan and china Mainaland, College of management, 

Beijing Union University, P.R. china, 2006, p 604.      .111حميدة رابح، مرجع سابق، ص : مشار اليه في -
 .و عالقتها بهيكل االقتصاد الجزائري يرادات الضريبيةاإلبنية  تطور : لثالثا الفرع
  املؤسسات الصغرية خالل اعتمادها السياسة الضريبية كأداة لتحفيز و توجيه االستثمار يف ر من اجلزائ هاستهدفتما  أبرز      

 احملدثة دعم النشاطات املنتجة للثروة و القيمة املضافة وعن طريق دعم النمو االقتصادي خارج احملروقات  هو و املتوسطة
وتصحيح 1تائج احملققة على مستوى التوازنات الكلية،استدامة الن قالع االقتصادي وحداث اإلإ شغل هبدفملناصب ال

     هيمنة قطاع احملروقات على  من خالل يرادات الضريبيةاإل حصيلة و االختالالت اليت متيز هيكل االقتصاد اجلزائري
الضريبية يف اسة سيالاليت حدثت يف بنية احلصيلة الضريبية للوقوف على مدى جناح  بالتغرياتلذلك ميكن االسرتشاد ، ماهيبنيت

 :املؤسسات الصغرية و املتوسطةخارج احملروقات من خالل دعم و ترقية االستثمار 
إن جناح السياسة الضريبية يف حتفيز و توجيه االستثمار خارج قطاع احملروقات :في الجزائر يرادات الضريبيةتطور بنية اإل .أوال

 :برميل النفطباية ضريبية و ختليصها  من التبعية جليعين إحداث التغيريات املطلوبة يف هيكل احلصيلة ال
                                                           

1
 . 1111مجلة اقتصاديات شمال أفريقيا، العدد السابع،  : في حاكمي بوحفص، االصالحات والنمو االقتصادي في شمال أفريقيا، دراسة مقارنة، 
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 :عرفت بنية احلصيلة الضريبية التطورات التالية:في الجزائر يرادات الضريبيةلسياق العام لتطور بنية اإلا - 
                                                               (       % :الوحدة)4012-4000تطور بنية اإليرادات الضريبية يف اجلزائر للفرتة :(124) اجلدول رقم              

 السنوات جباية برتولية ضرائب مباشرة والطابع. ت الضرائب على املعامالت مباشرة. مسامهات غ ايرادات مجركية امجايل االيرادات
000.0 9.50 0.012 00.29 0.03 9.19 93.19 00 
000.0 9.30 0.025 01.23 0.22 9.22 90.22 00 
000.0 5.02 0.025 09.15 0.11 9.59 33.22 02 
000.0 9.52 0.019 01.02 0.09 3.52 90.00 01 
000.0 3.39 0.011 01.20 0.59 9.09 92.00 02 
000.0 2.52 0.029 00.91 0.39 9.99 99.99 09 
000.0 1.10 0.025 5.93 0.39 9.00 95.20 03 
000.0 1.90 0.029 5.59 0.90 9.29 99.52 09 
000.0 1.10 0.022 9.33 0.39 3.39 90.39 09 
000.0 2.59 0.010 01.32 0.02 01.12 39.00 05 
000.0 2.29 0.010 02.09 0.59 01.39 39.90 00 
000.0 2.03 0.029 00.21 0.50 02.92 90.32 00 
000.0 9.39 0.010 00.99 0.52 02.30 39.03 02 
000.0 9.02 0.095 00.93 0.00 02.30 39.12 01 
000.0 3.99 0.001 01.50 0.29 03.02 32.00 02 

 mf.gov.dz-www.dgpp:  في .2200-2000املديرية العامة للتقدير و السياسات، للفرتة  معطيات وزارة املالية، -:مت إعداد اجلدول بناء على :املصدر
 (. 12امللحق رقم  ) االحصائيات  عليات اجلبائية، مكتبية الاملديرية العامة للضرائب، مدير  -                            

 :اليرادات الضريبية مثل ما يوضحه الشكل البياين التايلا إمجايلتربز بيانات اجلدول املسامهة الكبرية للجباية البرتولية يف  
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 (.046)   ب  ء على  ع        د ل       إعد د     :      د                             

لصاحل  4012-4000يف الفرتة مجالية اجلباية البرتولية يف احلصيلة الضريبية اإل على الرغم من الرتاجع املسجل يف مسامهة   
يف فرتات  حىتباملقارنة بالقطاعات االقتصادية األخرى  لكن مع ذلك تستمر هيمنتها على بنية هذه احلصيلة ،اجلباية العادية

 . اهنيار سعر النفط
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على تبعيتها للجباية قتصر ت احلصيلة الضريبية يف اجلزائر ال  مميزاتإن : في الجزائر خصائص بنية الحصيلة الضريبية - 
 :، ميكن اجيازها يف اآليتاألخرى البرتولية فقط و إمنا تطبعها مجلة من اخلصائص

    تعتمد احلصيلة الضريبية يف اجلزائر على اجلباية البرتولية بشكل  :ةلضريبيالحصيلة اهيمنة الجباية البترولية على  -(أ
بينما يستمر تواضع حصيلة اجلباية العادية مع  ،الضريبيةاإليرادات إمحايل من  %90نادرا ما  تقل حصتها عن ف ،كبري

قتصادية االفوائض ال تكونتساهم يف مل  جةاملنتهالضريبية السياسة أن ما يعين  .طفيفة يف معدالت منوها السنويالتغريات ال
 :ذلك ما يؤكدهبالقدر الذي من شأنه الرفع من نسبة اجلباية العادية يف بنية اإليرادات الضريبية، و 

  تواضع حصة الضرائب املباشرة يف ايرادات اجلباية العادية -
ألوعية ل بالتوسع العمودي و األفقي عالقة  الغالب بعوامل ليست هلا يفحصيلة الضرائب املباشرة  يفالتطور ارتباط  -

 .تعاظم األرباح و املداخيل زدهار النشاط االقتصادي وال كنتيجةالضريبية
، لكن التنمية و ليس بفوائض االقتصاد الوطين يرهن عملية التنمية يف اجلزائر باملوارد ذات املصدر اخلارجيهذا الواقع  إن   

   البشرية يف  تنمية املستقلة الناجتة عن االعتماد على الذات أي بتعبئة املوارد املادية واملنشودة من قبل اجملتمعات هي ال
الداخل، وتقليص االعتماد على اخلارج اىل أدىن حد ممكن، ومن مث فان التنمية املستقلة تنطوي على تقليص االستغالل وتعظيم 

1.االستقالل
 

  :خالل يتجلى ذلك من : الحصيلة الضريبيةفي لقطاع االقتصادي المرتبطة باضعف مساهمة الضرائب المباشرة  -(ب
مسامهة الضرائب املباشرة  إذا كانت: يرادات الضريبية اإلجماليةتواضع األهمية النسبية للضرائب المباشرة في اإل -(أ-ب

 :تعرف ارتفاعا كما تربزه معطيات اجلدول التايليرادات الضريبية العادية اإل يف
 .(%)4012-4000خارج اجلباية البرتولية يف اجلزائر للفرتة لضرائب املباشرة يف احلصيلة الضريبية لاألمهية النسبية :(129)م اجلدول رق   

 السنة 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 12 12
22.12 22.1 22.2 22.2 22.2 20.2 22.2 22.2 22.2 22.1 22.2 12.2 22.0 22.2 22.2 % 

 mf.gov.dz-www.dgpp:  في .2200-2000املديرية العامة للتقدير و السياسات، للفرتة  معطيات وزارة املالية، -: إعداد اجلدول بناء علىمت :املصدر
 .( 12امللحق رقم  ) عليات اجلبائية، مكتب االحصائيات املديرية العامة للضرائب، مديرية ال -                            

الضرائب املباشرة ضمن حصيلة الضرائب العادية كما توضحه سامهة مالذي تعرفه السنوي التصاعد  الفخعلى غري أنه  
مقارنة  كبريا حىت ضعفا يف احلصيلة اإلمجالية مبا فيها حصيلة اجلباية البرتولية تعرف مسامهة هذه الضريبةمعطيات اجلدول، 

     :يف اجلدول التايلموضح  بتونس و املغرب كما هو
 (%حدةالو   (4012-4000للفرتة  املغاربية نسبة مسامهة الضرائب املباشرة يف االيرادات الضريبية لعينة من البلدان: (128)اجلدول رقم          

12 11 14 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00  

 اجلزائر 2.19 9542 9578 4571 9502 2598 9501 9522 4548 14548 11542 14582 12540 12541 14504
 املغرب 1152 1154 34.8 36.4 37.4 38.9 39.5 39.1 43.1 41.2 35.9 1457 22514 21541 21518
 توتس - - 11527 14548 14587 14521 14548 18588 20542 17592 17541 21.1 20579 21501 21549

: في .2002-2000املديرية العامة للتقدير و السياسات، للفرتة  ية،معطيات وزارة املال :بالنسبة للجزائر مت حساب النسبة بناء على -  : املصدر

mf.gov.dz-www.dgpp - مرجع سايق( 12امللحق رقم  ) عليات اجلبائية، مكتب االحصائيات املديرية العامة للضرائب، مديرية ال ،. 
   .02، ص 2002انية الدولة لسنة تقرير حول مشروع ميز  -معطيات وزارة املالية التونسية -:لنسبة لتونسبا -        
  .002، ص 2002مشروع قانون املالية لسنة  -ة لضرائب املغربية للسنوات املعنيالعامة ل تقارير النشاطات السنوية للمديرية  :بالنسبة للمغرب -         

                                                           
1
 .11الضريبية واستراتيجية التنمية، مرجع سابق، ص   عبد السالم أديب، السياسة  
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من  %14,04نسبة  مل تتجاوز يف أحسن احلاالتيرادات الضريبية الكلية اإل منحصة الضرائب املباشرة  إن     
يرادات اإلمجايل إحصة ضعيفة يف بنية  ال زالت تشكلأهنا ما يعين  ،4012اإلمجالية بنهاية سنة  احلصيلة الضريبية 

هي خاصية متيز األنظمة الضريبية لالقتصاديات النامية، على عكس اقتصاديات الدول املتقدمة حيث تأخذ  العمومية و
بشكل عام  و .لضرائب على الدخل حتديدا حصة واسعة من موارد امليزانية العامةا الضرائب املباشرة بشكل عام و

الركود يف البلدان النامية و معظمها حيصل خصما من  يرادات احملصلة من الضريبة على الدخل باالخنفاض وتتصف اإل
ن املاضي كانت حصيلة هذه منذ مثانينيات القر  و، القطاع العام املنبع من أجور العاملني يف املؤسسات الكبرية و

يف  %11 -7مجايل الناتج احمللي اخلام يف البلدان النامية مقارنة بنسبة ترتاوح بني إمن  %1-1الضريبة ترتاوح بني 
وتعد  ،1يف البلدان املتقدمة %20من السكان ضريبة الدخل الشخصي مقابل  %2يدفع أقل من  و ،البلدان املتقدمة

عية الضرائب املباشرة مؤشرا على مدى تقدم املالية العامة أو ختلفها، كما تعترب انعكاسا مصادر الدخول املكونة ألو 
 .طبيعيا لتقدم االقتصاد أو ختلفه

الضرائب  عرفت حصيلة: في حصيلة الضرائب المباشرة اترتفاع مساهمة الضريبة على األجور و المرتبا( ب-ب
  :ات التاليةمبكوناهتا املختلفة التطور املباشرة يف اجلزائر 

 .(  مليار دج:الوحدة)  4012-4000للفرتة  يف اجلزائرتطور بنية إيرادات الضرائب املباشرة :(127)اجلدول رقم              
  الضريبة على األجور واملرتبات الضريبة على الدخل لباقي الفئات الضريبة على أرباح الشركات ضرائب مباشرة أخرى اجملموع 

 القيمة % القيمة % القيمة % قيمةال % القيمة %
100 92.1 0.12 0.0 39.12 12.2 19.07 09.9 41.67 12.1 00 
100 55.2 0.1 0.0 36.69 13.2 18.14 09.0 45.06 22.9 00 
100 001.9 0.088 0.0 37.73 22.5 16.79 05.0 45.38 90.3 02 
100 029.9 0.079 0.0 36.33 29.3 15.85 05.5 47.72 95.5 01 
100 029.2 0.068 0.0 33.74 25.0 14.60 20.2 51.58 92.5 02 
100 039.2 0.059 0.0 37.17 32.3 13.54 22.9 49.17 92.9 09 
100 220.1 0.041 0.0 49.23 009.1 11.19 23.5 39.53 59.0 03 
100 295.9 1.35 1.9 37.53 59.2 13.83 19.5 47.28 022.9 09 
100 110.9 1.36 2.9 40.23 011.9 12.65 22.0 45.78 090.5 09 
100 232.9 1.037 2.9 49.48 225.0 10.47 29.9 38.98 090.2 05 
100 995.2 1.22 3.9 45.60 299.0 10.42 99.1 42.78 215.1 00 
100 393.2 0.79 9.2 35.82 229.5 7.98 92.9 55.40 190.1 00 
000 931.9 0.93 9.9 29.92 229.01 3.52 95.92 31.29 929.2 12 
000 921.2 0.51 9.9 10.13 299.25 9.10 39.22 95.19 295.0 13 
000 999.3 0.02 9.5 10.99 235.9 9.00 90.0 30.09 929.0 02 

 v.dzmf.go-www.dgpp:  في .2200-2000املديرية العامة للتقدير و السياسات، للفرتة  وزارة املالية،معطيات  -:مت إعداد اجلدول بناء على :املصدر 
 .( 12امللحق رقم  ) عليات اجلبائية، مكتب االحصائيات املديرية العامة للضرائب، مديرية ال -                            

 :و لتوضيح هذه البنية بصورة أفضل ميكن عرضها من خالل الشكل البياين التايل
 

                                                           
1
 .11، ص  SM/11/21  ،1111صندوق النقد الدولي، تعبئة االيرادات العامة في البلدان النامية ،  
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 (.049)    إعد د       ب  ء على  ع        د ل     :     د                                          

 
رتفاع املستمر لنسبة مسامهة الضريبة على الدخل اإلمجايل لفئة األجور يف االو الشكل البياين دول معطيات اجلتربز   

وأرباح  لئب على مداخيجتاوزها نسبة مسامهة الضرا مع %41.28نسبة  4014سنة  صلحصيلة الضرائب املباشرة لت
يكشف  ضعف و هو ما الشركات يف معظم السنوات،  األنشطة االقتصادية املمارسة من طرف األشخاص الطبيعية و

لنهوض بالقطاع ا يفلتشجيع االستثمار يف املؤسسات الصغرية و املتوسطة اعتمدهتا اجلزائر  السياسة الضريبية اليت  دور
 .االقتصادي خارج احملروقات

احلصيلة  نإ: رتباط تعاظم حصيلة الضريبة على األجور و المرتبات بطريقة تحصيلها و أجور اإلدارة العامةا -(ج-ب
 وفرهتا املؤسسات اجلديدةاليت اجلديدة و األجور املرتبات ال تعود إىل فرص العمل  املتعاظمة للضريبة على األجور و

الزيادات اليت عرفتها  و هنا حتصل اقتطاعا من املصدرائب كو بقدر ما تعود إىل طريقة حتصيل هذا النوع من الضر 
املرتبات  يرادات ومهية من خالل التوسع يف األجور وإلنفسها  وفرتوهذا يعين أن املالية العامة  .شبكات األجور 

ات يرادتطور اإل يرادات، ويف شكل ضرائب على تلك األجور يف باب اإل نصيبا منهاسرتجع  تيف باب النفقات ل
الضريبية هبذه الصيغة ال ميكن تفسريه على أنه انعكاس لتطور مستوى النمو االقتصادي، كما أن تطورات معدالت 

 : يف اجلزائر مل تكن مبستوى التطورات اليت عرفتها الضرائب على األجور كما يوضحه اجلدول التايل شغيلال
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 .2014-4000يف الفرتة  يف اجلزائر الضرائب املفروضة عليها األجور وتطور معدالت التوظيف وكتلة : ( 120)اجلدول رقم     
 حجم العمالة املشغلة تطور تعويضات األجراء تطور الضرائب على األجور

سنوا
ال

 (الف عامل) العدد %التطور (مليار دج)القيمة %التطور (مليار دج) القيمة %التطور ت
- 12.1 - 992.3 - 3.220 2000 

10.12 22.9 5.92 590.3 2.09 3.252 2001 
09.21 90.3 9.03 0029.5 3.05 3.950 2002 
03.09 95.5 9.29 0019.5 - 2.92 3.353 2003 
29.02 92.5 02.13 0299.3 03.29 9.955 2004 
00.29 92.9 3.39 0132.0 1.09 9.029 2005 
02.91 59.0 5.59 0900.2 5.59 9.935 2006 
25.09 022.9 02.99 0920.5 - 1.00 9.952 2007 
21.91 090.5 22.05 2019.2 3.22 5.023 2008 
09.93 090.2 00.19 2130.9 1.93 5.292 2009 
12.39 215.1 21.30 2509.9 2.99 5.913 2010 
99.52 190.1 10.99 1923.0 -0.20  5.955 2011 
22.20 929.2 00.99 2.292.5 9.52 00.090 2012 

- 00.91 295.0 2.01 2.121.2 3.09 00.999 2013 
9.99 929.0 9.05 2.390.3 - 9.09 00.215 2002 

 mf.gov.dz-www.dgpp:  في .2200-2000املديرية العامة للتقدير و السياسات، للفرتة  معطيات وزارة املالية، -:مت إعداد اجلدول بناء على :املصدر 
 407/4014نشرية الديوان الوطين لإلحصاء رقم  -، مرجع سايق( 12امللحق رقم  ) مكتب االحصائيات عليات اجلبائية، املديرية العامة للضرائب، مديرية ال - 

    2001-2000اخلاصة باحلسابات االقتصادية للفرتة  335/2002نشرية الديوان الوطين لإلحصاء رقم  -.4011-4000بات االقتصادية للفرتة اخلاصة باحلسا
- Algérie ,ONS, Direction technique chargée des statistiques de la pupulation et de L’emploi, Activite ,Emploi et 

 chomage AU 4
eme

 trimestre2013, p 11.  

  .،2002-2000اخلاصة باحلسابات االقتصادية للفرتة  905/2009اجلزائر، نشرية الديوان الوطين لإلحصاء رقم  -                     
           االرتباط بني تطور كتلة تعويضات األجراء وتطور حصيلة الضرائب على األجور  طيات اجلدولتظهر مع    

اليت متيزت  يف الوقت الذي تكاد ال تكون هلذه األخرية صلة بالتطورات احلاصلة يف معدالت التوظيف و ،املرتبات و
دارية يف بنية تعويضات األجراء مقارنة جهزة اإلىل ذلك ارتفاع حصة األإبتواضع معدالت تطوراهتا السنوية، يضاف 

  : بالقطاع االقتصادي كما يوضحه اجلدول التايل
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 (%.)4012-4000الفرتة يف اجلزائر يف تركيبة تعويضات األجراء  :(121)اجلدول رقم                                    
 اجملموع االدارة مبا فيها الشؤون العقارية و املؤسسات املالية الفالحة القطاع االقتصادي خارج الفالحة السنوات
2000 29.2 9.9 29.9 000 
2000 29.9 9.9 23.9 000 
2002 29.5 9.2 23.3 000 
2001 23.9 9.9 29.9 000 
2002 29.2 9.9 23.9 000 
2009 29.9 9.9 23.9 000 
2003 29.1 3.0 29.3 000 
2009 29.3 9.1 29.0 000 
2009 22.0 2.9 90.9 000 
2005 21.0 2.9 92.2 000 
2000 20.0 2.2 93.0 000 
2000 11.2            1.2 31.1 000 
2002 12.2 1.0 31,9 000 
2001 13.3 1.5 95.9 000 
2014 13.0 4 60 100 

نشريه الديوان الوطين لإلحصاء رقم  - 2000-2000فرتة اخلاصة باحلسابات االقتصادية لل 305/2002نشريه الديوان الوطين لإلحصاء رقم  - : املصدر 
-2000اخلاصة باحلسابات االقتصادية للفرتة  335/2002نشرية الديوان الوطين لإلحصاء رقم  -2002-2000اخلاصة باحلسابات االقتصادية للفرتة  320/2001

  2002-2000سابات االقتصادية للفرتة اخلاصة باحل 905/2009اجلزائر، نشرية الديوان الوطين لإلحصاء رقم   - 2001
دارة يعين أن هذه األخرية هي اليت تغذي تراجع حصة القطاع االقتصادي يف تعويضات األجراء أمام تزايد حصة اإلإن    
األكرب يف هذا  ض أن يكون املساهمرت فيالذي كان القطاع االقتصادي ن عبدال  و املرتبات على األجور صيلة الضريبيةح

سياسة الضريبية الضعف ل هذا يؤشر و، الضريبيةيرادات اإللأوعية جديدة  لتكوناألجور  للوظائف و توفريهمن خالل  ،لاجملا
اليت رافقت هذه  الضريبيةمن ناحية النفقات املشروعات االستثمارية يف مستوى ما كلفته و جديدة  ضريبيةموارد  تأمني  يف

 حصيلةرتفاع ا يبقى لذاجور اليت أنشأهتا امليزانية العامة بنفسها، األ تمد علىتععلى الدخول  تبقى الضريبة و ،السياسة
 .القطاع االقتصاديبمباشرة  اما مل يكن مرتبط1ىل تنمية اقتصادية حقيقيةإالضرائب املباشرة على الدخل ال يعود بالضرورة 

 :ل ما يليتتجلى هذه األمهية من خال : لضرائب على المعامالتالنسبية لهمية األ -(ج
غري على الرغم من أن مسامهة الضرائب :ارتفاع مساهمة الضرائب على المعامالت في االيرادات الضريبية العادية -(أ-ج

 : كما يوضحه اجلدول التايل  اإلمجالية تبدو ضعيفة على األقل مقارنة ببعض الدول املغاربية يرادات الضريبية اإل يفاملباشرة 

 ( %:ةالوحد (4012-4000للفرتة  املغاربية مسامهة الضرائب غري املباشرة يف االيرادات الضريبية لعينة من البلدان نسبة: (124)اجلدول رقم 
 السنوات 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 02 01 02

 ئراجلزا 09.22 22.12 29.95 22.03 20.92 03.19 01.99 02.32 02.33 05.33 09.91 09.90 09.21 20.09 20.59
 املغرب 66.6 66.8 65.2 63.6 62.6 61.1 60.5 60.9 56.9 58.8 64.1 63.1 99.39 93.99 93.32
56.73 56.97 59.03 93.99 30.13 30.22 95.92 30.00 31.10 31.29 39.00 39.09 39.90  -  -  توتس

املديرية العامة للتقدير و السياسات، للفرتة  معطيات وزارة املالية، -:ول بناء علىمت إعداد اجلد :املصدر :بالنسبة للجزائر مت حساب النسبة بناء على معطيات :املصدر 
 .( 12امللحق رقم  ) املديرية العامة للضرائب، مديرية العليات اجلبائية، مكتب االحصائيات  -mf.gov.dz-www.dgpp :  في .2000-2002

 .02، ص 2002و تقرير حول مشروع ميزانية الدولة لسنة    الية التونسيةمت حساب النسبة على معطيات وزارة امل :بالنسبة لتونس -  
 . 002، ص 2002مشروع قانون املالية لسنة  -العامة للضرائب املغربية تقارير النشاطات السنوية للمديرية  -  :بالنسبة للمغرب  - 

                                                           
1
 .161، ص1115مصطفى الكثيري، النظام الجبائي والتنمية االقتصادية في المغرب، منشورات المنظمة العربية للعلوم االدارية،   
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مقارنة بالدول األخرى ال يعين أن يف اجلزائر الكلية  رادات الضريبيةيالضرائب غري املباشرة يف اإلمسامهة نسبة  غري أن تواضع  
االقتصاد اجلزائري قد حقق مستويات عالية من النمو االقتصادي كوهنا صفة متيز هياكل النظم الضريبية للدول املتطورة، فسبب 

أنواع الضرائب األخرى يف  ىل هيمنة اجلباية البرتولية على احلصيلة الضريبية ما يضعف من األمهية النسبية لكلإالضعف يعود 
األمر خيتلف عندما يتعلق حبصتها يف احلصيلة الضريبية خارج احملروقات حيث تشكل نسبة كبرية منها كما ف ،مجاليةاحلصيلة اإل

 : يوضحه اجلدول التايل
 .(%)4012-4000للفرتة  يف اجلزائر برتوليةخارج اجلباية اللضرائب غري املباشرة يف احلصيلة الضريبية لاألمهية النسبية  : (121)اجلدول رقم    

2002 2001 2002 2000 2000 2005 2009 2009 2003 2009 2002 2001 2002 2000 2000 

99.19 99.99 92.02 92.92 93.21 95.30 39.23 33.21 33.29 91.99 92.92 90.22 99.53 99.92 99.22 
 mf.gov.dz-www.dgpp:  في .2200-2000املديرية العامة للتقدير و السياسات، للفرتة  املالية، وزارة  -: معطيات مت إعداد اجلدول بناء على :املصدر

التسجيل  و  باشرة  تشمل الرسوم على املعامالت املغري  الضرائب) -.( 12امللحق رقم  ) عليات اجلبائية، مكتب االحصائيات املديرية العامة للضرائب، مديرية ال - 
 (.غري مباشرة و ايرادات مجركيةوالطابع ومسامهات 

الضرائب غري املباشرة يف احلصيلة الضريبية خارج قطاع احملروقات لصاحل الضرائب  يف حصة إن الرتاجع السنوي املسجل    
لو أن تركيبة الضرائب غري املباشرة هتيمن عليها الضرائب  املباشرة كان سيفسر على أنه  حتسن يف أداء االقتصاد اجلزائري

 .فروضة على املعامالت اليت تتم داخل االقتصاد الوطينامل
على  هذه احلصيلة حصاءات  اعتمادتؤكد اإل :ارتباط حصيلة الضريبة على المعامالت بالتجارة الخارجية -(ب-ج

 :يف اجلدول املعامالت مع العامل  اخلارجي من خالل الواردات أو املنتجات البرتولية كما هو موضح
                 (.مليار دج :الوحدة) 4012 - 4000للفرتة  يف اجلزائر تطور بنية الضرائب على املعامالت : ( 122)رقم  اجلدول        

الرسم على  Tpp رسوم اخرى اجملموع
 املنتجات البرتولية

 Tic  الرسم الداخلي
 على االستهالك 

 م  منتجات برتولية.ق.ر احمللية .جم .ق.ر م الواردات.ق.ر

سنة
ال

 

 يمةقال % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة %
000 092.2 - - 09.32 23.5 02.92 29 11.02 93.5 29.00 29.2 3.90 00.2 00 
100 092.1  -  - 15.30 29.2 13.94 29.9 33.48 30.9 29.41 92.2 5.70 00.9 00 
000 205.0 - - 01.39 25.5 02.91 12.9 13.29 95.9 10.19 33.5 4.70 00.1 02 
000 219.3  -  - 01.01 10.9 01.92 12.3 15.3 51.1 25.25 35 2.22 00 01 
000 292.2 - - 00.92 10.5 00.02 10 21.29 009.9 10.93 91.2 1.29 5.1 02 
000 102.2  -  - 02.22 19.9 00.92 11.9 21.29 019.0 10.90 59.1 1.00 5.2 09 
000 112.2 0.0 0.0 02.02 20.3 00.25 12.2 20.09 019.3 12.22 002.9 2.02 9.0 03 
000 129.2 0.12 0.0 0.09 2.0 5.55 12.9 25.00 090.9 19.39 021.5 1.92 01 09 
000 225.9 0.05 2.9 0.00 0.2 9.90 19.2 90.31 220.5 19.59 092.3 2.92 00.5 09 
000 291.0 0.22 2.0 0.09 0.9 9.23 19.1 25.90 219.0 20.09 050 2.09 5.9 05 
000 251.5 0.59 2.9 0.00 0.2 9.21 13.9 90.02 292.0 19.39 050.5 0.92 5.0 00 
000 999.9 0.92 9.9 0.00 0.2 9.91 21.0 92.39 251.9 13.95 209.2 0.22 3.9 00 
000 332.99 0.23 5.9 0.00 0.3 9.55 95.3 93.55 199.9 12.03 201.2 0.25 0.59 12 
000 929.22 0.29 00 0.09 0.09 9.29 30.9 99.93 215.0 10.12 212.0 0.00 0.03 13 
000 930.15 0.53 02.5 0.00 0.23 9.99 21.5 99.90 219.9 12.90 232.2  -  - 02 

  mf.gov.dz-www.dgpp  : في .2002-2000املديرية العامة للتقدير و السياسات، للفرتة  معطيات وزارة املالية، -:مت إعداد اجلدول بناء على :املصدر

 .( 12امللحق رقم  ) عليات اجلبائية، مكتب االحصائيات املديرية العامة للضرائب، مديرية ال -

على املعامالت املتعلقة  ضرائبعلى القيمة املضافة يف بنية الضريبة اهليمنة و االرتفاع املتواصل حلصة الإن       
من تبعية املالية  يفاقم املوارد ذات املصدر اخلارجي حىت خارج اجلباية البرتولية، وبالواردات جيعل املوارد العامة رهينة 
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   األنشطة االقتصادية ف ،للمصادر اخلارجية اخاضعاالقتصاد اجلزائري كما يبقي   1.العامة الوطنية جتاه الرأمسال الدويل
نشطة استرياد معظم حاجيات السوق أ متجهة حنو السوق اخلارجية من خالل أنشطة تصدير احملروقات وال تزال 
وتزايد األمهية النسبية للموارد  ،احلصيلة الضريبية تعتمد على املوارد االقتصادية  لألنشطة املوجهة للخارج و ـ،الوطنية

ذات املصدر اخلارجي يف املالية العمومية تشكل خاصية للتخلف، ألن موارد ميزانية البلدان املتقدمة ترتبط مبا تنتجه 
 الطلب  و إمنا الضريبية، فالدولة ال تتحكم يف مداخيلها 2موارد ميزانية الدول املتخلفة للخارج بينما ختضع ،اقتصاداهتا

 .اقتطاعها هااليت ميكنالرسوم  املستوردة هي اليت حتدد حجم الضرائب و أسعار املواد املصدرة و و
السابقة للحصيلة الضريبية و آفاقها بنية الإن  :تصاد الوطنيو هيكل االقالعالقة بين بنية الحصيلة الضريبية  .ثانيا

 :املستقبلية هلا ارتباط مباشر بواقع و آفاق هيكل االقتصاد الوطين
 : العالقة يف اجلدول التايل ميكن تلخيص واقع هذه :واقع العالقة بين بنية الحصيلة الضريبية و هيكل االقتصاد الوطني - 

 (.مليار دج:الوحدة.)2002-2000يف الفرتة يف اجلزائر  احلصيلة الضريبيةهيكل االقتصاد وبنية قة بني العال:(099)اجلدول رقم   
 (                     0)الناتج احمللي اخلام (           2)بنية الصادرات   حلصيلة الضريبيةبنية ا (1) 

وات
لسن

ا
  مجايل    اإل خ خارج احملروقات.م . ن  احملروقات خارج احملروقات جباية برتولية جباية عادية 

 القيمة القيمة %  (0)من  % % القيمة % القيمة %
21.32 130.3 93.19 0035.3 2.82 97.18 30.90 2507.2 4123.5 00 
25.99 209.2 90.22 532.9 3.38 96.62 39.29 2991.2 4227.1 00 
11.99 290 33.22 522.5 3.9 96.10 67.34 1029.9 4522.7 02 
29.55 922.9 90.00 0299.0 2.9 97.10 64.41 3383.4 5252.3 01 
29.95 992.9 92.00 0299.9 2.44 97.56 62.27 3829.3 6149.1 02 
22.01 322.3 99.99 2239.9 1.96 98.04 99.33 4209.1 7562.0 09 
20.90 902.3 95.2 2902.0 2.16 97.84 92.11 4619.4 8501.6 03 
22.90 939.2 99.52 2900.9 2.20 97.80 93.29 5263.6 9352.8 09 
05.19 530.3 90.39 2001.3 2.45 97.55 92.92 6046.1 11043.7 09 
12.59 0029.9 39.00 2129.9 2.35 97.65 39.90 3999.5 9968.0 05 
10.05 0299 39.90 2920.0 2.65 97.35 39.01 9900.2 11991.5 00 
29.13 0909.9 90.32 1925.9 2.92 97.08 31.95 5299.9 14519.8 00 
10.92 0.951.9 39.03 2.092.1 2.70 97.30 39.91 00312.3 16177.4 12 
12.39 0.591.0 39.12 1.399.0 1.60 98.40 39.05 02000.5 17771.2 01 
19.00 2.093.9 32.00 1.199,1 2.92 59.92 92.20 02.919.2 09329.9 14 

، ص 2002-2000اخلاصة باحلسابات االقتصادية للفرتة  320/2001رقم  ، النشريةالديوان الوطين لإلحصاء ،اجلزائر - :بناء علىمت اعداد اجلدول :ملصدرا

 .mf.gov.dz-www.dgpp:  في .2200-2000املديرية العامة للتقدير و السياسات، للفرتة  معطيات وزارة املالية، - .22

 .( 12امللحق رقم  ) عليات اجلبائية، مكتب االحصائيات لاملديرية العامة للضرائب، مديرية ا -
                                                                      IMF , contry report N0 12/20 January 2012.-  

- Ministre des finances, La note de présentation du projet de la loi finances pour 2015, p 37. 
 :و اليت تتجلى من خالل استمرار تبعية االقتصاد اجلزائري لقطاع احملروقات إن ما ميكن استخالصه من معطيات اجلدول هو 

                                                           
.162مصطفى الكثيري، النظام الجبائي والتنمية االقتصادية في المغرب، مرجع سابق، ص  .
1
  

2
 ، 11، ص 1111م البيرتي، آليات التخلف، سلسلة التدريب االقتصادي، .ج 

 .166مصطفى الكثيري، مرجع سابق، ص  - 
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يستمر كما الصادرات،   اعتماد االقتصاد اجلزائري على قطاع احملروقات يف مكونات الناتج احمللي اخلام و استمرار -(أ
أو املرتقب  4012 -4000حىت التغريات اليت حدثت يف الفرتة  و ،باية البرتوليةعلى اجل احلصيلة الضريبيةاعتماد 

احلصيلة الضريبية مل تكن باحلجم الذي ميكن  الناتج احمللي اخلام و الصادرات  وبنية  علىبعد هذه الفرتة حدوثها 
  الضريبية تهبنية حصيل و أن حيدث التأثري املرغوب على هيكل االقتصاد اجلزائري

بناء اقتصاد لجعلها أداة و  الصغرية و املتوسطةأن السياسة الضريبية اليت أعتمدت لتطوير منظومة املؤسسات  -(ب
بقى النمو االقتصادي منحصرا لي ،مل تتمكن من ختليص االقتصاد الوطين من التبعية لربميل النفط ،بديل للمحروقات

عرضة هبا  النمو االقتصاديو يبقى النفطية، النامية الدول بشكل كبري يف قطاع احملروقات كما هو احلال يف معظم 
  1 ملا ينتج عن أي انكماش  يعرفه القطاع

إىل املستوى الذي  الصغرية و املتوسطةاملؤسسات االستثمار يف أن السياسة الضريبية املنتهجة مل تتمكن من تنمية  -(ج
القدر الذي خيلص النظام الضرييب من التبعية للجباية فوائض اقتصادية خارج قطاع احملروقات ب تكوينيسمح هلا  ب

 تركيبةو  ،الصادرات ،ن البنية احلالية للحصيلة الضريبية هي انعكاس لرتكيبة الناتج احمللي اخلامإبالتايل ف و  البرتولية
  اليت تعرفها اجلزائرالقيمة املضافة 

من  يرادات الضريبيةبنية اإلدواجية اليت تنعكس ايضا على ز يبقى االقتصاد اجلزائري مدفوعا من اخلارج وتطبعه اال -(د
نتاجي الوطين،  وبني هيمنة الضرائب على حيث تواضع الضرائب املقتطعة من املوارد املنتجة حمليا من قبل اجلهاز اإل

 .2املوارد ذات املصادر اخلارجية
قض احلاصل على مستوى طبيعة االقتصاد هي وليدة التنا ةصيلة الضريبياحلهشاشة بنية   ن ضعف وإمن مث ف و   

وبالتايل ال يزال االقتصاد اجلزائري ونظامه الضرييب يتغذيان من برميل   اجلزائري وعلى مستوى االختيارات االقتصادية
 :3تتميز باخلصائص التالية اكوهنيف متويل امليزانية العامةاملوارد املتأتية منه  عتماد علىاالالنفط رغم خماطر 

ختطيط املوازنات العامة على املدى  ما يطرح الكثري من املشاكل على مستوى االقتصاد الكلي و ،بات الشديدةالتقل -
  الطويل نتيجة الصدمات الناجتة عن تقلبات األسعار

األمر الذي يقتضي استخدامها يف االستثمارات االسرتاتيجية بدال من   حمدودية هذه املوارد جتعلها معرضة للنضوب -
  يل النفقات اجلاريةمتو 

فهي مبثابة موارد ، حداث الكثري من التشوهات االقتصاديةإضخامة املوارد املتأتية من هذا املصدر تكون سببا يف  -
تتالزم مع قد يرادات وفرة اإل كما أن  ،جمانية ودخل ريع للحكومات ما قد  يثبط اجلهود اهلادفة لبناء اقتصاد حقيقي

       تزيد من األطماع وتسيل لعاب قد و  ،احندار مؤشرات التنمية البشرية لفقر وضعف النمو وتوسع دائرة ا
 . هناك الفساد الذي كثريا ما يالزم الدخل الريعي و ،الكثريين

                                                           
1
 .162ابق، ص مصطفى الكثيري، النظام الجبائي والتنمية االقتصادية في المغرب، مرجع س  

2
 .162نفس المرجع،  ص   

 .11، ص  1111دليل البرلماني العربي للرقابة على االيرادات، الطبعة األولى، منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد   3



 . الجزائري االقتصاد في مساهمتها ترقية والمؤسسات الصغيرة و المتوسطة  منظومة طويرت على الضريبية السياسة انعكاسات: السادس الفصل

335 

 

حبدوث التفاؤل  جمال ضيقيهيكل االقتصاد الوطين تطور  من واقع طالقانا :آفاق التطور في بنية الحصيلة الضريبية - 
ة العادية يف الناتج تواضع نسبة اجلباي على بنية احلصيلة الضريبية، حيث تشري املعطيات إىل أستمرارتغيريات مهمة 

 :كما هو موضحباملقارنة بنسبة اجلباية البرتولية، احمللي اخلام 
 (مليار دج:حدةالو .)2002-2000اجلزائر يف  الفرتة  اىل الناتج احمللي اخلام يفااليرادات الضريبية نسبة :(093)اجلدول رقم 

سنة
ال

 

 جباية عادية  جباية برتولية  احلصيلة االمجالية الناتج احمللي اخلام 

 % القيمة % القيمة % القيمة القيمة
0020 2021,9 0910.2 19.01 0035,3 29.13 130.3 9.95 

2000 2229,0 0135.9 12.20 523,9 22.15 209.2 5.99 
2002 2922,9 0221.5 10.29 522,5 20.92 290 00.31 
2001 9292,1 0905.9 12.29 0299,0 22.23 922.9 5.59 
2002 3025,0 2030.9 11.90 0299,9 22.03 992.9 5.12 
2009 9932,0 2502.2 19.90 2239,9 25.55 322.3 9.92 
2003 9900,3 1223.3 20.10 2902,0 10.52 902.3 9.19 
2009 5192,5 1290.2 19.20 2900,9 29.55 939.2 9.20 
2009 00021,9 2532.2 22.59 2001,3 13.29 530.3 9.35 
2005 5539,0 1291.2 12.92 2129,90 21.19 0029.9 00.25 
2000 00550,3 2059.0 12.09 2920,0 21.20 0299.0 00.39 
2000 02905,9 9129.9 13.90 1925,9 23.19 0909.9 00.12 
2002 09921,0 9.529.02 19.92 2.092.1 29.95 0.951.92 00.59 
2001 09990,2 9.310.20 10.39 1.399.0 20.90 0.591.00 00.55 
2002* 09329.9 9.239.01 10.53 1.199,1 05.05 2.093.91 00.93 

 5.51 - 29.35 - 19.33 _ - المتوسط
معطيات  -.22، ص 2002-2000اصة باحلسابات االقتصادية للفرتة اخل 320/2001نشريه الديوان الوطين لإلحصاء رقم  -  :مت اعداد اجلدول بناء على : املصدر 

 .mf.gov.dz-www.dgpp:  في .2002-2000املديرية العامة للتقدير و السياسات، للفرتة  وزارة املالية،
 .( 12امللحق رقم  ) عليات اجلبائية، مكتب االحصائيات املديرية العامة للضرائب، مديرية ال -    

  - Algérie  , Ministre des finances, La note de présentation du projet de la loi finances pour 2014, p 33. 

 
-  IMF, contry report N0 12/20 January 2012. 

كمتوسط بالنسبة   % 14مقابل ما يقارب   4012-4000كمتوسط للفرتة %10 تبلغمل  إن نسبة اجلباية العادية    
العادية، وهي نسبة تقل على ما هو مسجل يف  ب من الناتج احمللي اخلام مبا فيها اجلباية البرتولية ومجايل الضرائإحلصة 

يف  %20وجتاوزت  4011سنة  % 2051و  4000سنة  %2154 دول االحتاد األوريب مثال حيث كانت حمصورة بني
وضاع احلالية على ما هي عليه بالنسبة حبسب التوقعات تشري املعطيات اىل استمرار األ و 1.يف ذات السنة الدمنارك

  : الناتج احمللي اخلام كما يوضحه اجلدول التايل و للجزائر من تواضع ملسامهة الضرائب يف االيرادات العامة 
 
  

                                                           
1
 Eurostat (online data code: gov_a_tax_ag), 30/01/2013. 
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 (دج مليار : الوحدة) 4014-4012للفرتة  يف اجلزائر توقعات مسامهة احلصيلة الضريبية يف االيرادات العامة   (129)اجلدول رقم  
              2 

 45801  4282 4182   القيمة الضرائب 
 18,29  14,99  11, 01  من االيرادات  %
 11,4 11,2  11,4  من الناتج المحلي الخام  %

 1884 18,1 18,2 خ خارج المحروقات.م.من ن % 
 2241 2221 2174  القيمة االيرادات األخرى

 41,20  41,17  42,81 من االيرادات  %
 40,4  41,9 41,4  من الناتج المحلي الخام  %

 47  11  12  .خ خارج المحروقات.م.من ن % 
 9141 9007 4497   المجموع

Source:  : FMI, Rapport  N0 14/32 February 2014, P35. 

هذه األخرية على  استحواذ والضرائب غري املباشرة  ن التفاوت املسجل بني كل من الضرائب املباشرة وإاخلالصة ف و  
  النسبة العظمى من احلصيلة اجلبائية خارج احملروقات، ارتكاز الضرائب املباشرة بشكل كبري على الضريبة على األجور 

         الرغم من أن القطاع التجاري على املسامهة الضعيفة للقطاعات االقتصادية يف احلصيلة اجلبائية  و املرتبات، و
 .يف اجلزائراالقتصادية االنشطة  ضعف هي مؤشرات على ،هو القطاع االقتصادي األساسي للجبايةالصناعي  و
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 .خالصة الفصل

 التطور بقدرحصائيات القطاع، إمنظومة املؤسسات الصغرية و املتوسطة كما تؤكده املسجل يف تعداد  التطوربقدر    
الضريبية و السياسات أدوات السياسة يف قصور النظومة، ما يكشف هذه امل مؤسساتظاهرة وفيات املسجل يف 

من أصحاب  %49يف ظل اعتقاد  و ضامنة الستمراريتها املؤسسات رات هذهاإلستثمجاذبة بيئة  هتيئةيف األخرى 
 .ألنشطتهم اعائقبأن الضريبة تشكل  املؤسسات يف اجلزائر 

فقد كانت  منظومة املؤسسات الصغرية و املتوسطةتطوير  على نتهجةتها السياسة املالتأثريات اليت أحدثأما عن    
ضعيفة و حىت هامشية يف يعض اجملاالت، فتعدادها على الرغم من التطور الذي عرفه مل يكن يف مستوى ما كان 

        ومسامهتها يف التشغيل  و مستوى تعداد سكان اجلزائر و حاجة االقتصاد اجلزائري من هذه املؤسسات، مأموال
من  باملقارنة مبا تسهم به هذه املؤسسات يف الكثريأقل بكثري و الصادرات و القيمة املضافة و احلصيلة الضريبة كانت 

 .الدول
 اإىل املستوى الذي يسمح هلترق مل  املنظومة هر هذيطو يف تالضريبية أن مسامهة السياسة  على كل ما سبق يؤشرو    

قادرة على احلد من تبعية االقتصاد اجلزائري و نظامه الضرييب لقطاع احملروقات، كما القتصادية االفوائض ال بتكوين
بني القطاعات االقتصادية  هلذه املنظومةلموارد االستثمارية املتوازن لخصيص التقصورا يف حتقيق هذه السياسة عرفت 

ية للقطاعات التجارية على حساب ، حيث كرست األمهية النسبتبعا ألمهيتها و املناطق اجلغرافية تبعا حلاجتها
 .من جهة أخرى و املناطق الشمالية على حساب املناطق اجلنوبية من جهة،  القطاعات االنتاجية
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لقد تناولت الدراسة الدور الذي ميكن أن تؤديه السياسة الضريبية بأدواهتا املختلفة يف حتفيز و توجيه االستثمار يف    
و مساعدهتا  بيئة ضريبية مناسبة هلذا النوع من املؤسسات مسامهتها يف هتيئةمن خالل  املؤسسات الصغرية و املتوسطة

ألدوات ااإلطار النظري هلذه السياسة و ما تتوفر عليه من  ت يف جانب منها إىلتطرقف، على جتاوز العقبات اليت تعرتضها
من أدوات يف اجلزائر جانب منها ما اعتمدته السياسة الضريبية املطبقة اإلضطالع هبذا الدور، بينما تناول  اليت متكنها من

 .لتحقيق الغرض ذاته

 .ائج النت. أوال 

 :فيما يليائج نستعرضها توصلت الدراسة إىل مجلة من النت   
I. لقد مت التوصل بشأن الفرضيات اليت كانت منطلقا ملعاحلة اإلشكالية إىل ما يلي :نتائج اختبار الفرضيات: 

تعلقة سمسامهة كفاةة التشري  الضري ي يف حتفيز و توجيه االستثمار يف املؤسسات الصغرية خبصوص الفرضية األوىل امل  -1
دور النظام الضري ي القائم على املعدالت الضريبية املوضوعية و فعالية تأكيد الدراسة لخالل  املتوسطة، فقد حتققت من و

   الفصل يف النزاعات الضريبية يف ختفيف كلفة االمتثال الضري ي  و قصر آجال الرقابة اجلبائية يف مواجهة التهرب و مرونة
 .هتيئة البيئة املناسبة الستثمارات هذه املؤسسات و

      االستثمار يف املؤسسات الصغرية  و توجيه احلوافز الضريبية من أهم أدوات حتفيز اليت اعتربتالفرضية الثانية ب ما يتعلقفي -2
 األخرى  الكثري من الدراساتالدراسة مثل من خالل النتائج اليت توصلت هلا  ت هي األخرىو املتوسطة، فقد تأكد

حققتها  االجيابية اليتقرار االستثمار يف هذا النوع من املؤسسات، فضال عن النتائج تأثري احلوافز الضريبية على  بشأن قوة
و أحيطت  يف عملية االنتقاة،على الدراسات العلمية استندت يف كثري من الدول حني ضري ي التحفيز البرامج  تطبيقات

 .طريقة استخدامهال املرشدةة يالكمباملعايري و الضوابط  
 لثالثة املتعلقة بدور السياسة الضريبية يف حتفيز و توجيه االستثمار يف املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف اجلزائربشأن الفرضية ا -3

املؤسسات هذه جعلت  و بطريقة استخدامهابأدواهتا احلالية السياسة الضريبية ، فإن و اليت تعترب الفرضية األساسية للدراسة
      األكثر عددا يف مدفوعات تعد من البيئات  لفة االمتثال الضري ي، فهيرتفاع كاتتميز ب تنشط يف بيئة ضريبية

؛ دارهتا الضريبية م  املؤسسات، و تستهلك فيها الضريبة نسبة عالية من أرباح املؤسساتإالضرائب، األكثر بطئا يف تعامل 
صاد اجلزائري و التعداد السكاين اجة االقتحب مقارنةتطور هذه املنظومة  املسجل يف الكبري الضعفهو  ذلك نتيجة و
 إذيف االقتصاد الوطين  تهاأثر سلبا على مسامه  األمر الذي، الدول األخرىالكثري من يف  املؤسساتهذه  تعداد جزائر ولل

      يف توفري مناصب الشغل و تكوين القيمة املضافة   بالضعفمقارنة سمسامهة مثيالهتا يف االقتصاديات األخرى متيزت 
و املناطق  اهلامشية يف الصادرات، و عدم الكفاةة يف ختصيص املوارد االستثمارية بني القطاعات االقتصاديةلنسبة او 

  .االقتصاد اجلزائري و نظامه الضري ي لقطاع احملروقات تبعية  كرس ما ،اجلغرافية
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II. لقد : ياسة الضريبية في تحفيزه و توجيههبأهمية االستثمار في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و دور الس تعلقةالنتائج الم
 التالية ملعطياتأكدت الدراسة ا

جتعل  املؤسسات فخصائص هذهاالستثمار يف املؤسسات الصغرية و املتوسطة مكانة هامة يف اقتصاديات دول العامل،  حيتل -1
يتم يف  نشاطهااليت جتعل و الشروط ذا توفرت األدوات و السياسات إالتنمية ترقية االستثمار و حتقيق قطاعا رائدا يف  منها

 ؛اطار تكاملي و يف ظل سياسة استثمارية و تنموية واضحة املعامل و بعيدة عن العشوائية و عدم التخطيط

يف مشروعات اقتصادية هلا عائد مدخراهتم يف استثمار تعميق رغبة األفراد  ميكنهااألدوات اليت على السياسة الضريبية  تتوفر -2
، و من أبرز هذه الستثمارل االقتصادية و االجتماعيةولويات األلتزام بدفعهم إىل اإل و، ماعي بدل اكتنازهااقتصادي و اجت

 :األدوات
عدالة توزي  العبة بقيامه على ، هدف حتفيز االستثماربني االستقطاع الضري ي و قق التناسب حيتصميم نظام ضري ي  -أ

لتزامات عند حقوق و اإللل احملددة تشريعاتهيف  وضوح ال ،ضريبة و دفعهاإجراةات التصريح بالضري ي، بساطة و يسر ال
 ؛تأسيس الضريبة و حتصيلها أو الرقابة عليها أو عند نشوة نزاع بشأهنا

أداة التحفيز و التوجيه حبسب قدرة تأثريها على  افيهحتدد  ،سياسة حتفيز ضري ي قائمة على دراسات و ضوابط علمية إقرار -ب
  العقبات اليت مواجهة على ات االستثماريةيف مساعدة املشروع ةسامهامل، و لتنميةوعية االستثمار املستهدف باطبيعة و ن
اإلعفاة الدائم و من هذه األدوات ، داث تأثريهاو ملدة كافية إلح هلا اتحاجة املشروع وقتيف  تطبيقها  ، وتعرتضها

جازة الضريبية اإل، االقتصادية و االجتماعية للسياسة االقتصاديةللمؤسسات اليت تساهم بشكل كبري يف حتقيق األهداف 
ضوابط ترتبط جبدية املشروع و عائده ب ربط منحهايف ظل زيادة معدالت االستثمار  لدورها يفللمؤسسات احلديثة 

اليت تعرف املعدالت الضريبية التمييزية حيث تسمح بتخفيض العبة الضري ي على املؤسسات ، االقتصادي و االجتماعي
  جتديد األصول يشجت لدوره يفاالهتالك املعجل ، و عقبات أكثر بسبب طبيعة نشاطها أو مكان مزاولته أو أمهيته

 ؛  املشاري ياالستثمارية و توس
عود إىل طبيعة هذه تال يف حتفيز و توجيه االستثمار أدوات التحفيز الضري ي دور  اليت أثريت بشأنقصور الجوانب أن  -3

 ؛عود لطريقة استخدامهاتبقدر ما  األدوات

 ؛من إقراره أمولهلدف املا و جماله و تناسبه م اختيار منط التحفيز على دقة  الضري ي فاعلية احلافزتتوقف  -4

 يرافق استخدامها  الكثري منإال أنه  ،بالنسبة للمؤسسات الصغرية و املتوسطة تفضيالاحلوافز أكثر ي هجازة الضريبية اإل -5
 إنتهائها و غريهافور تصفية املشروع  إمكانيةإىل و بداية سرياهنا بداية من صعوبة حتديد مدة اإلعفاة  ،طبيقيةملشكالت التا

   ة و أقلها جاذبية للمشروعات اليت حتقق خسائر يف سنوات لفأكثر األدوات كبعض ال ااعتربه اكم ،كالتمن املش
  ؛لالستثمار هيةالقدرة التوجي ايفقده اأن تعميمه فضال على اإلعفاة، 
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يف ظل  ال ميكن للسياسة الضريبية أن تكون ذات أثر فعال يف حتفيز و توجيه االستثمار يف املؤسسات الصغرية و املتوسطة -6
      البىن التحتية  و ال تتوفر فيه االقتصاديغياب املناخ االستثماري املناسب الذي يطبعه االستقرار السياسي  و األمين و 

 .قية لالستثمارو الفرص احلقي
III.  إن  :حفيز االستثمار في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائرتبالسياسة الضريبية المطبقة لالنتائج المتعلقة

        يف اجلزائر هبدف حتفيز و توجيه االستثمار يف املؤسسات الصغرية  املطبقةالضريبية  ةالسياسأدوات  حتليل واستعراض 
عت بني األدوات اليت أقرها القانون الضري ي العام بفروعه املختلفة، و األدوات املرافقة لقوانني و هيئات و اليت مج و املتوسطة

 :ترقية االستثمار، قادنا  إىل النتائج التالية

عدم التناسب بني حجم االستقطاع الضري ي و سياسة تنمية االستثمار يف املؤسسات الصغرية و املتوسطة، فمعدالت  -1
    اخنفاضا مقارنة باملعدالت املطبقة على عوائد االستثماراتلى عوائد السندات و الودائ  و الثروة تعرف الضرائب ع

احلقيقية، ما يشج  تسرب رؤوس األموال من الدائرة االستثمارية إىل دائرة املضاربة يف العقارات و املنقوالت، و لن يسهم 
 ذلك يف تنمية االستثمار يف  هذه املؤسسات؛

ين املعاملة الضريبية للمؤسسات الصغرية و املتوسطة إلعتبارات تفتقد املربر االقتصادي، إلرتباطها بالطبيعة القانونية تبا -2
   للمؤسسة أو نظام خضوعها للضريبة، بدال من إرتباطها بالعوامل املتحكمة يف ختصيص املوارد االستثمارية بني املؤسسات 

 و القطاعات االقتصادية؛

القضايا اليت تطاهلا الرقابة الضريبية بأشكاهلا املختلفة، سوف حيد من قدرهتا على محاية احلصيلة الضريبية من  تواض  عدد -3
 محاية املؤسسات املمتثلة من املنافسة غري العادلة للمؤسسات املتهربة؛ والتآكل بفعل التهرب الضري ي، 

، تعددا يف اإلجراةات و اهليئات، و طوال يف اآلجال؛ ما يزيد ضري ي تعرف تضخما يف عدد القضاياال زالت ظاهرة النزاع ال -4
يض  الكثري منها موض  تعسف ضري ي، سيما يف غياب احملاسبة اليت يستند اليها   و من كلفة االمتثال الضري ي للمؤسسات

 كأداة اثبات أمام اإلدارة الضريبية، فغالبية هذه املؤسسات ختض  للضريبة بطريقة جزافية؛

 ملعاملة الضريبية للمؤسسات الصغرية و املتوسطة بني قوانني الضرائب و قوانني و هيئات ترقية االستثمار املختلفة؛ تشتت ا -5

       ضري ي لصاحل املؤسسات الصغرية و املتوسطة إال ما ندر، مثل ما ُخصت به املؤسسات املنتجة منها الغياب التمايز  -6
انة صندوقي تنمية اجلنوب و تنمية اهلضاب العليا من ختفيض يف الضريبة على أرباح و الناشطة يف الواليات املستفيدة من إع

 تواليا، و ملدة مخس سنوات؛ %15و  %22الشركات بنسبيت 

احلالية كنظام مالئم لتنمية املؤسسات الصغرية و املتوسطة، يعد أسوأ خيارات  بصيغتهإعتبار  نظام الضريبة اجلزافية الوحيدة  -7
و حتقيق  ، فهذا النظام يقتضي دورة اقتصادية تعرف اجتاها واحدا حنو الرواجاإلنتاجية منها يبية للمؤسساتالسياسة الضر 

 األرباح فقط، ما خيض  حىت  املؤسسات املتعرضة خلسائر للضريبة؛
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من قانون املالية لسنة ذا استثنينا إلزام املادة السادسة إغياب املعايري و الضوبط الكمية الضامنة إلستخدام احلوافز بكفاةة،  -8
عفاةات و التخفيضات خالل مرحلة االستغالل يف اطار أجهزة دعم االستثمار بإعادة استثمار املستفيدين من اإل 2214

سنوات من اختتام السنة املالية اليت ختض  نتائجها  (24)حصة األرباح املوافقة هلذه االعفاةات و التخفيضات يف أجل 
، إضافة إىل فقط %32قلص نسبة األرباح املطالب بإعادة استثمارها إىل  2216غري أن قانون املالية لسنة  للنظام التفضيلي

منح احلوافز اجلبائية للمستثمرين يف إطار أجهزة دعم االستثمار و أجهزة دعم  2214من قانون املالية لسنة  (74) ربط املادة
 ؛2215حمليا قبل أن يلغى هذا الضابط سموجب قانون املالية التشغيل بالتناسب م  معدل دمج املواد املصنعة 

 تعميم احلوافز الضريبية ال سيما يف اطار قوانني و هيئات ترقية االستثمار؛ -9

     غياب بعض أدوات التحفيز عن خيارات السياسة الضريبية رغم اثبات التجارب كفاةهتا يف حتفيز و توجيه  -12
 عجل و معونات االستثمار؛االستثمار، على غرار االهتالك امل

، أفقدها فعالية التوجيه القطاعي و اجلغرايف  لالستثمارات، إذ اجتهت اإلفراط  يف استخدام اإلجازة الضريبية  وتعميمها -11
غالبيتها حنو املشروعات ذات العائد السري  و السيولة املرتفعة و درجة املخاطرة احملدودة، و اليت هي يف غىن عن احلوافز 

 ية من األصل؛الضريب

 غياب اخللفية العلمية لعملية االنتقاة و طريقة  االستخدام ألدوات التحفيز الضري ي؛ -12

السابقة، ممارسة املؤسسات الصغرية و املتوسطة ألنشطتها يف بيئة ضريبية جعلت اجلزائر يف خانة الدول  املعطياتخالصة  -13
ادارهتا الضريبية م  املؤسسات، و اليت تستهلك فيها الضريبة األكثر عددا يف مدفوعات الضرائب، األكثر بطئا يف تعامل 

نسبة عالية من أرباح املؤسسات، و وضعتها يف مراتب متأخرة  جدا يف تقارير مؤشر دف  الضرائب و سهولة ممارسة األعمال 
 ألنشطتهم؛ من أصحاب املؤسسات يف اجلزائر بأن الضريبة متثل عائقا %67و رسخت اإلعتقاد لدى  للبنك الدويل،

IV.  لقد  :االقتصاد الوطنيفي و ترقية مساهمتها   ر منظومة المؤسسات الصغيرة و المتوسطةيتطو دور السياسة الضريبية في النتائج المتعلقة ب
 :قادتنا الدراسة يف هذا اجملال إىل النتائج التالية

مثل ما  حنو التزايد و اجتاه تعدادها  اجلزائر يف املؤسسات الصغرية و املتوسطةه منظومة تالرغم من التطور الذي  عرفعلى   -1
هذه املؤسسات و ال مستوى التعداد تعداد غري أنه مل يكن يف مستوى حاجة االقتصاد اجلزائري من  ،تربزه إحصائيات القطاع

 السكاين يف اجلزائر و ال مستوى تعداد هذه املؤسسات يف الكثري من الدول النامية؛
الظاهرة خمتلف القطاعات االقتصادية  سما يف ذلك  قد مست و ،الصغرية و املتوسطة سساتاملؤ  تصفيةارتفاع نسبة  -2

ما يكشف صعوبة إستمرارية أنشطتها أو ارتفاع نسبة  ؛القطاعات ذات األمهية و األولية بالنسبة لالقتصاد الوطين
 ق نشاطها؛االستثمارات غرب اجلادة اليت ُتصفى م  انتهاة فرتة احلوافز و رسما قبل انطال

األكثر استيعابا  ة العامةدار اإلقى لتب، شغليف توفري مناصب ال استثمارات املؤسسات الصغرية و املتوسطةتواض  مسامهة  -3
 ؛التوازن اجلهوي للتنمية حتقيقعلى  القدرة  أفقدهاللوظائف، كما أن متركزها يف الواليات الشمالية 
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االستثمارية للمؤسسات الصغرية و املتوسطة بني القطاعات االقتصادية  تسهم السياسة الضريبية يف ختصيص املوارد مل -4
املختلفة و فق أمهيتها و أولويتها، و سما يؤدي إىل إحداث التغريات اهليكلية املطلوبة يف هيكل االقتصاد اجلزائري من خالل 

  توجيها حنو القطاعات االنتاجية؛
وتكريس األمهية النسبية  ،ص املوارد االستثمارية خارج قطاع احملروقاتتظهر سوة ختصيبنية االقتصاد اجلزائري  تزالال  -5

 ؛الزراعة اخلدمية خصوصا قطاع النقل على حساب القطاعات اإلنتاجية السيما قطاعي الصناعة و للقطاعات التجارية و
لصادرات خارج ضعف مسامهة ا من صادرات اجلزائر كاشفة بذلك %98صادرات احملروقات ال تقل عن نسبة ال تزال  -6

رتفاع يف  اهذه املسامهة من  هخبالف ما تعرف ،يف هذه الصادرات ملؤسسات الصغرية و املتوسطةا هامشية مسامهةو  احملروقات
 كثري من الدول؛ 

نتاجي ، كاشفة بذلك عجز اجلهاز اإلبنيتها اهليكلية من السل  و اخلدماتم  ثبات  تعرف ارتفاعا كبرياالواردات  ال تزال -7
 ؛بدائل هلا توفريسمؤسساته املختلفة عن ين الوط

الفوائض بتكوين السياسة الضريبية يف تطوير منظومة املؤسسات الصغرية و املتوسطة إىل املستوى الذي يسمح هلا  تسهم مل -8
  ؛لقطاع احملروقات ة االقتصاد الوطين و حصيلة نظامه الضري ياالقتصادية القادرة على احلد من تبعي

دف  األشخاص الطبيعية إىل إيداع أمواهلم ل الطوعي ربنامج االمتثال الضري يل 2215ون املالية التكميلي لسنة إن إقرار قان -9
عجز السياسة الضريبية و باقي فروع السياسة االقتصادية ل يؤشر ،%7سمعدل  للتوقي  الضري ي اجلزايفإخضاعها  ولدى البنوك 

 .ة الرمسية يف شكل مشاري  استثمارية ال سيما الصغرية و املتوسطة منهااألخرى يف جذب األموال املكتنزة حنو الدائر 
 .التوصيات. ثانيا
 :اآليتنقرتح و بالنظر إىل النتائج املتوصل اليها فإننا  ،باإلضافة إىل ما مت تقدميه من مقرتحات يف ثنايا هذه الدراسة   
جتعلها  حمددةمرحلية لذلك ينبغي أن تكون هلا أهداف  ،للدولةالسياسة االقتصادية و املالية  السياسة الضريبية هي جزة من -1

ربز أدواهتا املختلفة كوحدة تو ها قق التناسق و التكامل بني فروعحتاألهداف العامة للسياسة االقتصادية و ضمن دائرة 
 ؛واحدة تروم نفس األهداف

مث  ،أوالو أهدافها  خرية د مالمح هذه األيينبغي حتدلذا  ،فعالية السياسة الضريبية تتوقف على رشادة السياسة االستثمارية -2
 ؛فهاادهأ التأثري على املتغريات سما يضمن حتقيق و ميكنها ،هاتنسجم معاليت دوات األعلى قائمة تصميم سياسة ضريبية 

هار الفرق بني ما الكفيلة بإظ فهي ،قد تكون السياسة الضريبية النظرية ذات أمهية كبرية، لكن األهم هو تطبيقاهتا العملية -3
  النظرية من العلمية يف إطار فضاةات جتم  من ميلكون اخلربة  هاما يستدعي إعداد ،جيب أن يكون و ما هو كائن

، و ميكن للمجلس الوطين باحثني، و من ميلكون اخلربة العملية من حماسبني و مستشارين جبائيني و حىت املستثمرين
 .الفئاتهذه  يشكل فضاة إللتقاةللجباية أن 

ضرورة ربط برامج احلوافز الضريبية سمدى املسامهة يف حتقيق أهداف السياسة االقتصادية اليت ينبغي أن تكون قائمة على  -4
 ؛و حاجة املشروع االستثماري للحوافز مبدئي األمهية و األولوية
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 عايري الكمية كتحقيق مستوى معنيببعض امل ا، و ربط مدهتةاملعمم اإلجازة الضريبيةفراط يف استخدام ضرورة احلد من اإل -5
 ؛...، نسبة املدخل احمللي يف العملية االنتاجية، حتقيق نسبة معينة من الصادراتألرباحمن ا

استثمارات  اليت استقطبتالقطاعات  على أن يتم سحبها من، تناوبيةبصفة  األقاليماستخدام احلوافز بني القطاعات و  -6
  ند حتقيقها ملستويات عالية من التنمية؛و املناطق ع تفوق قدرات استيعاهبا

لربامج احلوافز الضريبية للوقوف على سلبياهتا و اجيابياهتا، و من مث التخلص من األدوات  ادو اجلالتقومي الدوري املستمر  -7
 ؛يةضياع موارد اخلزينة العمومإىل  إاليف هذه احلالة تؤدي فهي لن  ،االستثمارات غري اجلادةمن سحبها و  العقيمة

توزي  برامج احلوافز على مراحل تبعا ألهداف و التزامات مرحلية ينبغي على املستثمر حتقيقها، م  ربط االستفادة من  -8
 ؛، و جتديد مقررة االستفادة من احلوافز يف كل مرحلةلتزامات و حتقيق أهداف املرحلة السابقة هلاإتنفيذ بحوافز كل مرحلة 

قطاع املؤسسات الصغرية عا حلجم املؤسسة ما دام أن اهلدف هو توجيه االستثمار حنو تطبيق معدالت ضريبية تصاعدية تب -9
التمايز  خبالف ،، أو فرض معدالت نسبية خمتلفة تبعا حلجم املؤسسة و قدرهتا و وزهنا االقتصادي و االجتماعيو املتوسطة
 االقتصادي؛ املربرأفقده  و الذي   يو نظام اإلخضاع الضريأالشكل القانوين  أساس  احلايل املبين علىالضري ي 

شكلها لو ليس  همكان و ضرورة ربط املعاملة الضريبية التمييزية بنشاط املؤسسة من حيث صعوبة ممارسته و أمهيته -11
 ؛القانوين شكلهايف و ليس  يتجلى يف نشاط املؤسسةالذي  هو االستثمار فاملستهدف بالتحفيز ،القانوين

        نسب للمؤسسات الصغرية و املتوسطة هو نظام حماس ي مبسط كمرحلة أوىل إلعدادهاخضاع الضري ي األنظام اإل -11
، بدال من نظام الضريبة اجلزافية الوحيدة املطبق حاليا لتزامات نظام حماس ي حقيقي الحقاإو إكساهبا القدرة على حتمل 

كما أن تأسيسه للضريبة على العدالة و اليقني،   قاعديت فتقدياألخري هذا فعلى غالبية املؤسسات الصغرية و املتوسطة، 
 ؛حتتمل نتيجته الربح و اخلسارةالذي  النشاط االقتصاديلطبيعة  أساس رقم األعمال و ليس النتيجة جيعله مناقضا

ة، يف غياب إنفراد اجلهاز االداري بإعداد قانون املالية سما حيمله من التدابري املالية و االقتصادية املختلف ضرورة التخلص من -12
االسرتشاد سما تقدمه الدراسات االكادميية من تدابري و حلول لكل ما تعانيه الدولة من مشكالت، و ضرورة عرض التدابري 
ه اليت يتضمنها مشروع قانون املالية يف أي جمال من اجملاالت على االكادمييني و املتخصصني لتقييمها و إثرائها قبل صدور 

           ائد حاليا  أين يتم اصدار قانون املالية و إدخاله حيز التطبيق مث تنظيم االيام الدراسية ، خبالف ما هو سالنهائي
 .  استقرارهما جيعلها عرضة للتغيري يف أوقات قياسية و هو ما يفقد النظام الضري ي  ؛و االعالمية لتقييم ما جاة به من تدابري

 :نطلقا لبحوث مستقبلية تتمحور حولقد تشكل هذه الدراسة م :الدراسةآفاق .ثالثا
 ؛االستثماريف حتفيز و توجيه  السياسة الضريبية أمهية التنسيق الضري ي  الدويل يف تفعيل دور  – 1
 ؛تدويل االستثمارات الصغرية و املتوسطةدور التنسيق الضري ي الدويل يف  - 2
  .ألحن يا أثر املنافسة الضريبية الدولية على حركية االستثمار احمللي و - 3
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 . 2111 االسكندرية،  ، الدار اجلامعية،(مدخل حتليلي مقارن)سعيد عبد العزيز عثمان، النظم الضريبية .15
 .2111، ، الدار اجلامعية، اإلسكندرية(قضايا معاصرة-نظم-سياسات)العشماوي، اقتصاديات الضرائب سعيد عبد العزيز عثمان،شكري رجب .16
 .1995السيد عبد املوىل، الضريبة املوحدة على دخل األشخاص الطبيعيني، دار النهضة العريية، القاهرة،  .11
 .1911، القاهرة ،السيد عبد املوىل، املالية العامة، دراسة لالقتصاد العام، دار الفكر العريب .19
 .1991القاهرة،  السيد عبد املوىل، املعاملة الضريبية لالستثمارات األجنبية، دار النهضة العريية، .19
 .2111السيد عبد املوىل، الوجيز يف املالية العامة، دار النهضة العريية، القاهرة،  .21
 .1999قاهرة، السيد عبد املوىل، الوسيط يف التشريع الضري ي املصري، مطبعة جامعة ال .21
 .1991 ،دار النهضة العريية، القاهرة، السيد عطية عبد الواحد، دور السياسة املالية يف حتقيق التنمية االقتصادية .22
  .2114، ، عماندار املناهج للنشر و التوزيع ،شريف مصباح أيو كرش، إدارة املنازعات الضريبية يف ريط و حتصيل الضريبة .21
 .2111مصر،  ،دار الوفاء  ،اإلسالمياملالية يف اطار نظلم املشاركة يف االقتصاد  ية وصاحل صاحلي، السياسة النقد .24
 .1991صفوت عبد السالم عوض اهلل، اقتصاديات الصناعات الصغرية و دورها يف حتقيق التصنيع و التنمية، دار النهضة العريية، القاهرة،  .25
  .1999القاهرة، العريية،  عبد احلفيظ عبد اهلل عيد، املالية العامة، دار النهضة .26
 .1995 القاهرة، عبد احلفيظ عبد اهلل عيد، املعاملة الضريبية لفروع الدخل يف اطار الضريبة املوحدة، دار النهضة العريية، .21
 .1916عبد احلميد حممد القاضي، مبادئ املالية العامة، الدار اجلامعية املصرية، القاهرة،  .29
 .2115ضريبة على القيمة املضافة و مدى تطبيقها يف مصر، دار النهضة العريية، القاهرة، عبد الستار عبد احلميد سلمي، ال .29
 .2111عبد السالم أيو قحف، اقتصاديات األعمال و االستثمار الدويل، مكتبة االشعاع، االسكندرية، .11
 .1999 أفريقيا الشرق للطباعة، -ي املغريبدراسة حتليلية للنظام اجلبائ –اسرتاتيجية التنمية  عبد السالم أديب، السياسة الضريبية و .11
 .1995عبد العزيز فهمي هيكل، أساليب تقييم االستثمارات، دار الراتب اجلامعية، يريوت،  .12
 .1991 اإلسكندرية، املكتب العريب احلديث، عبد الغفار حنفي، اإلدارة املالية املعاصرة .11
 .2111 اإلسكندرية مؤسسة شباب اجلامعة، ،لتمويلا عبد الغفار حنفي، رمسية قرياقص، أساسيات االستثمار و .14
 1911عبد الكرمي صادق يركات، مقال يف التنسيق الضري ي يف األسواق املشرتكة، معهد الدراسات املصرفية، اإلسكندرية،  .15
 .2111 اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية، ،عبد اجمليد قدي،  املدخل إىل السياسات االقتصادية الكلية، اجلزائر .16
 .2111عبد اجمليد قدي، دراسات يف علم الضرائب، دار جرير للنشر و التوزيع، عمان،  .11
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 .  2119 عبد املطلب عبد احلميد، اقتصاديات متويل املشروعات الصغرية، الدار اجلامعية اإلسكندرية، .19
 .2111 اإلسكندريةاجلامعية،  عبد املطلب عبد احلميد، دراسات اجلدوى االقتصادية الختاذ القرارات االستثمارية، الدار .19
 .2115، (اجلزائر) أمزيان، املنازعات اجلبائية يف التشريع اجلزائري، دار اهلدى، عني مليلة  عزيز .41
 .2111 القاهرة، العشماوي عثمان و آخرون، اقتصاديات الضرائب، الدار اجلامعية، .41
 .1999 القاهرة، دار النهضة العريية، عطية عبد احلليم صقر، احلوافز الضريبية لتشجيع االستثمار يف مصر، .42
 .1912 اإلسكندرية،  مؤسسة شباب اجلامعة،، علي عباس عياد، النظم الضريبية املقارنة .41
 .2111اإلسكندرية، يازي حسني عناية، النظام الضري ي يف الفكر املايل اإلسالمي، مؤسسة شباب اجلامعة،  .44
 .2115رية و املتوسط و دورها يف التنمية، مؤسسة شباب اجلامعة، االسكندرية، فتحي السيد عبده أيو السيد أمحد، الصناعات الصغ .45
 .2111فريد النجار، االستثمار الدويل و التنسيق الضري ي، مؤسسة شباب اجلامعة، االسكندرية،  .46
 .1994 اإلسكندريةكمال حشيش، أصول املالية العامة، مؤسسة الثقافة اجلامعية،  .41
 .1996ة النهضة العريية، القاهرة، القتصاد اخلفي يف مصر، مكتبطه السقا، ا إيراهيمحممد  .49
 .2116، القاهرةحممد إيراهيم حممود أمحد الشافعي، سياسة االعفاءات الضريبية و أثرها على التنمية االقتصادية يف مصر، دار النهضة العريية،  .49
 .2111اجلزائر، دار هومه، ، الضرائب حممد عباس حمرزي، اقتصاديات اجلباية و .51
 .2111، اجلزائر،  ITCISحممد عباس حمرزي، املدخل إىل اجلباية و الضرائب، .51
 .2119 االسكندرية، الدار اجلامعية، ،حممد عمر أيو دوح، االصالح الضري ي يني اعتبارات اجلباية و األسس العلمية للضريبة .52
 .الدار اجلامعية، القاهرة، يدون تاريخ  النقدية خلطط التنمية االقتصادية، حممد مبارك حجري، السياسة املالية و .51
 .1991 اقتصاديات الصناعة و التصنيع، مؤسسة شباب اجلامعة، االسكندرية، إمساعيلحممد حمروس  .54
 .1911 مكتبة التجارة و التعاون، ،1ط  حممود حممد نور، أسس و مبادئ املالية العامة، .55
 .1999القاهرة، ، الدار اجلامعية، (طبيقيني النظرية والت)املرسي السيد حجازي، النظم الضريبية .56
 .2111املرسي السيد حجازي، النظم الضريبية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  .51
 .2114املرسي السيد حجازي، النظم و القضايا الضريبية املعاصرة، أليكس لتكنولوجيا املعلومات للنشر، اإلسكندرية،  .59
 .1995املنظمة العريية للعلوم اإلدارية، عمان،  منشورات القتصادية يف املغرب،التنمية ا مصطفى الكثريي، النظام اجلبائي و .59
 .1996 اإلسكندرية املكتب العريب احلديث،، 1اإلدارة املالية املعاصرة، ط منري إيراهيم هندي، .61
 .2115شر و التوزيع، األردن، موفق مسري احملاميد، املعاملة الضريبية للدخل يري املشروع، رسالة دكتوراه منشورة، دار الثقافة للن .61
  .2114ناصر مراد، التهرب و الغش الضري ي يف اجلزائر، دار قرطبة، اجلزائر،  .62
 .2111 اإلسكندرية نزيه عبد املقصود مربوك، اآلثار االقتصادية لالستثمارات األجنبية، دار الفكر اجلامعي، .61
 .1995عية، اإلسكندرية، يونس أمحد البطريق، اقتصاديات املالية العامة، الدار اجلام .64
 .2112مصر،  اإلسكندريةدار اجلامعة احلديثة،   ،2ط  يونس أمحد البطريق، السياسات الدولية يف املالية العامة،  .65
 .2112 اإلسكندرية ،دار اجلامعة اجلديدة -مدخل حتليلي مقارن -يونس أمحد البطريق، سعيد عبد العزيز عثمان، النظم الضريبية  .66

  .رسائل الدكتوراه. ب
 .2116دكتوراه يري منشورة، كلية االقتصاد، جامعة دمشق، رسالة  أحالم علي الشيخ، الدخل اخلاضع للضريبة يف ظل التجارة االلكرتونية، .1
 .2112تجارية و علوم التسيري، يلويف عبد احلكيم، ترشيد نظام اجلباية العقارية، رسالة دكتوراه يري منشورة، جامعة يسكرة، كلية العلوم االقتصادية و ال .2
، جامعة سطيف يوعالم وهلي، النظام الضري ي الفعال يف ظل الدور اجلديد للدولة، رسالة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري .1

1 ،2112. 
، رسالة دكتوراه يري منشورة، جامعة حممد (حالة اجلزائر )ملكافحة اجليالين يلواضح، التهرب الضري ي يني فعالية آليات الرقاية اجلبائية و اسرتاتيجية ا .4

 .2115،كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري، (املسيلة) يوضياف
 .2116قتصادية، كلية  العلوم اال،  محيد يوزيدة، النظام الضري ي اجلزائري وحتديات اإلصالح االقتصادي، رسالة دكتوراه يري منشورة، جامعة اجلزائر .5
، (مع إشارة خاصة لدائرة ضريبة الدخل يف األردن) اتية و العوملة و االنرتنيت يف تكييف نظم املعلومات االداريةمخريي مصطفى كتانه، أثر املعلو  .6

 .2111دكتوراه يري منشورة، جامعة النيلني، السودان،  رسالة
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 .2115االقتصادية و علوم التسيري،  العلومزن االقتصادي، رسالة دكتوراه يري منشورة، جامعة اجلزائر، كلية دراوسي مسعود، السياسة املالية ودورها يف حتقيق التوا .1
 .1995، جامعة اجلزائر، معهد العلوم االقتصادية، يري منشورة دكتوراه رسالة عبد اجمليد قدي، فعالية التمويل يالضريبة يف ظل التغريات الدولية، .9
و علوم  ة حتليلية للمنطق املايل لنمو م ص م اجلزائرية، رسالة دكتوراه يري منشورة، جامعة اجلزائر، كلية العلوم االقتصادية، دراسدادن عبد الوهاب .9

 .2119، التسيري
العلوم يري منشورة، جامعة اجلزائر، كلية  دكتوراه –حالة اجلزائر  –و سبل دعمها و تنميتها الصغرية و املتوسطة عثمان خللف، واقع املؤسسات  .11

 .2114االقتصادية، 
 .2111، احلماية القانونية املمنوحة لألشخاص اخلاضعني للضريبة، رسالة دكتوراه يري منشورة، جامعة تلمسان، كلية احلقوق، زعزوعة فاطمة .11
، جامعة يري منشورة وراهفوزي السيد سليمان اخلويل، دور السياسة الضريبية يف تنمية االستثمار وفقا ملنهج االقتصاد اإلسالمي، رسالة دكت .12

 .1991 اإلسكندرية،
       قتصادية حممد عباس حمرزي، حنو تنسيق ضري ي يف إطار التكامل االقتصادي املغاريب، رسالة دكتوراه يري منشورة، جامعة اجلزائر، كلية العلوم اال .11

 .2115و علوم التسيري، 
 6002لة دكتوراه غير منشورة، كلية العلوم االقتصادية، جامعة الجزائر، ، رسا(األدوات و األهداف) السياسة الجبائية محمد فالح،  .14
 . 2116 مىن حممود أدل ي، سياسة احلوافز الضريبية وأثرها  يف توجيه االستثمار يف الدول النامية، رسالة دكتوراه يري منشورة، جامعة القاهرة، .15
  .2112ستثمارات األجنبية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية احلقوق، دور السياسة الضريبية يف تشجيع اال نزيه عبد املقصود مربوك، .16
جامعة ، يري منشورة وليد عبد الرمحان صدقي الرومي، االدخار االجباري و دوره يف متويل التنمية االقتصادية يف البلدان املتخلفة، رسالة دكتوراه .11

  .1992كلية احلقوق، القاهرة،  
 .جستيرمذكرات الما. ج
و عالقتها يالتنمية املستدامة، مذكرة ماجستري يري منشورة، جامعة تلمسان، كلية الصغرية و املتوسطة إشكالية تطوير املؤسسات  أمحد حجاري، .1

 .2111العلوم االقتصادية، 
 .2116، و علوم التسيري لية العلوم االقتصاديةكجامعة اجلزائر،  أمحد مقدمي، النظام احملاس ي و اجلبائي جملمع الشركات، مذكرة ماجستري يري منشورة،  .2
 . 2115جامعة اجلزائر، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري،  ، دور السياسة اجلبائية يف تأهيل املؤسسة االقتصادية، مذكرة ماجستري يري منشورة،احلواس زواق .1
دراسة مقارنة يني التجرية  -يف دعم النمو و حتقيق التنمية املستدامة   ملتوسطةالصغرية و ارايح محيدة، اسرتاتيجيات و جتارب ترقية دور املؤسسات  .4

              .2111، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري، 1 ماجستري يري منشورة، جامعة سطيف مذكرة اجلزائرية و التجرية الصينية، 
معهد العلوم  جامعة اجلزائر، املتوسطة يف التنمية االقتصادية، رسالة ماجستري يري منشورة، عثمان خللف، دور و مكانة الصناعات الصغرية و .5

  .1994االقتصادية، 
آثارها على االستثمار من خالل إجراءات التحريض اجلبائي، رسالة ماجستري يري منشورة، جامعة  علي صحراوي، مظاهر اجلباية يف الدول النامية و .6

 .1992 ،االقتصادية اجلزائر، معهد العلوم
 .2114عيسى امساعني، القانون اجلبائي الدويل، مذكرة ماجستري يري منشورة، جامعة البليدة، كلية العلوم االقتصادية،  .1
 -جلزائردراسة حالة ا - انعكاسها على التجارة اخلارجية و املؤسسات الصغرية و املتوسطة دور الشراكة األورو متوسطية يف تأهيل  ينية العيد شيخي، .9

 .2119 كلية االقتصاد، جامعة دمشق، ماجستري يري منشورة، رسالة
، رسالة ماجستري يري منشورة، جامعة (املشكالت احملاسبية و احللول املقرتحة ) كامل عبد ريه أيو معيلش، ضريبة الدخل يف ظل التجارة االلكرتونية .9

 .2119العلوم التطبيقية اخلاصة، األردن، 
 .2111جامعة دمشق،  كلية االقتصاد،  ري، جتنب االزدواج الضري ي يف الضرائب على الدخل، رسالة ماجستري يري منشورة،مليس عساف الباك .11
لوم ملني يليلة، السياسة الضريبية ضمن يرامج التصحيح اهليكلي لصندوق النقد الدويل، رسالة ماجستري يري منشورة، جامعة اجلزائر، كلية الع .11

 .1999لتسيري، علوم ا االقتصادية و
ماجستري يري منشورة، جامعة ياتنة، كلية العلوم االجتماعية و  مذكرة  ،مكاك، دور وكالة التنمية االجتماعية يف حتسني ظروف األسرة اجلزائريةليلى  .12

 .،2111 اإلسالميةالعلوم 
 .1991 ، معهد العلوم االقتصادية،جامعة اجلزائر ،يري منشورة تريرسالة ماجس ،حممد فالح، الغش اجلبائي وتأثريه على دور اجلباية يف التنمية االقتصادية .11
العلوم ناصر مراد، االصالح الضري ي يف اجلزائر و أثره على املؤسسة و التحريض االستثماري، رسالة ماجستري يري منشورة، جامعة اجلزائر، معهد  .14

 .96/91االقتصادية،
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 :و الدورياتالمجالت .د
 .1994 اجمللة املصرية للقانون الدويل، اجمللد األريعون، : يف  عاملة الضريبية يف تشجيع االستثمار و توجيهه،أمحد شرف الدين، دور امل .1
كلية احلقوق، جامعة  االقتصادية، جملة احلقوق للبحوث القانونية و: يف اخلاص،  دور األجازة الضريبية كحافز لالستثمار أسامة حممد الفويل، .2

 .1999الرايع، ثالث و ال اناإلسكندرية، العدد
 .1996التنمية، ديسمرب  جملة التمويل و: يف ، لتنمية املستدامة من النظرية إىل التطبيقاإمساعيل سراج الدين،  .1
، جامعة جملة دفاتر السياسة و القانون: الدول املغاريية، يف اقتصادياتآثارها على مناذج من  التنافسية اجلبائية  و ين عبد الفتاح دمحان و من معه، .4

                       .2111، جوان اخلامس ورقلة، العدد
 . 2111، 52العدد  ،جملة حبوث اقتصادية عريية، اجلمعية العريية للبحوث االقتصادية، القاهرة: جاد خليفة، املالذات الضريبية يني الرفض و التبين، يف  .5
 .2111، 51جملة حبوث اقتصادية عريية، العدد : يف تأثريها يف التضخم النقدي يف اجلمهورية اليمنية، مجال عبد اخلالق العريفي، السياسات املالية والضريبية و  .6
جامعة الشلف، كلية  جملة اقتصاديات مشال أفريقيا، : يف ،- دراسة مقارنة - النمو االقتصادي يف مشال أفريقيا حاكمي يوحفص، االصالحات و .1

 .2119، العدد السايع ،مشال أفريقيااالقتصاد، خمرب العوملة و اقتصاديات 
جملة العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري، كلية  :، اسهامات السياسة الضريبية يف التأهيل التمويلي للمؤسسة االقتصادية يفزواق احلواس .9

 .2119، 1العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري، جامعة املسيلة، العدد
جملة دراسات الكوفة، :  يف  ،اإلسالميطلب البكاء، احلوافز الضريبية و اثرها على االستثمار و التنمية االقتصادية يف الفكر االقتصادي حيدر عبد امل .9

 .2112، 21جامعة الكوفة،العدد 
،املعهد  )   2) العدد (  2) لد جملة التنمية و السياسات االقتصادية، اجمل : يف ،رأفت رضوان و من معه، الضرائب يف عامل األعمال اإللكرتوين .11

  .2112العريب للتخطيط، الكويت، جوان 
جملة التنمية و السياسات االقتصادية، اجمللد : رمضان صديق حممد، نظرية اتنسيق الضري ي و مدى امكانية تطبيقها يف واقع النظم الضريبية العريية، يف .11

 .2112 ، املعهد العريب للتخطيط، الكويت،(11)، العدد (15)
 .2111، 9جملة الباحث، جامعة ورقلة، العدد :  ، يف...اجلزائريف الصغرية و املتوسطة  املؤسساتسهام عبد الكرمي، سياسة تأهيل  .12
  جملة العلوم االقتصادية و علوم التسيري، جامعة سطيف،: صاحل صاحلي، أساليب تنمية املشروعات الصغرية و املتوسطة يف االقتصاد اجلزائري، يف  .11

 .2114، 11كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري، العدد 
جملة العلوم : ري املتوازن، يف صاحل صاحلي، تأثري الربامج االستثمارية العامة على النمو االقتصادي و االندماج القطاعي يني النظرية الكينزية و اسرتاتيجية النمو ي .14

 .2111 ،11، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري، العدد 1سطيف  -االقتصادية و علوم التسيري، جامعة  فرحات عباس 
جملة العلوم االقتصادية و علوم التسيري، : يف   –حالة اجلزائر  –الطيب داودي، دور املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف التنمية  الواقع و املعوقات  .15

 .2111، 11لتسيري، العدد جامعة سطيف، كلية العلوم االقتصادية و علوم ا
 . 2112، (11)العدد علوم التسيري، جامعة سطيف، جملة العلوم االقتصادية و:  يف،  عبد الرمحان ين عنرت، واقع مؤسساتنا الصغرية واملتوسطة .16
جملة  الدراسات املالية و التجارية،  :ة، يفعبد اهلادي ايراهيم عبد احلفيظ، اطار مقرتح للتعديالت الضريبية الالزمة للتحول اىل عامل التجارة اإللكرتوني .11

 .1999، 2، العدد 9كلية التجارة، يين سويف، اجمللد 
جملة العلوم االقتصادية و علوم التسيري، كلية : يف  -النقاشات، املشاكل، و التحديات - ، اجلباية االفرتاضية و التجارة االلكرتونيةدادن عبد الوهاب .19

 .2114، 1طيف، العدد العلوم االقتصادية، جامعة س
 .2112، 9العدد ، جامعة الشلف اإلنسانية،جملة األكادميية للدراسات االجتماعية و : عزوز علي، آليات و متطلبات تفعيل التنسيق الضري ي العريب، يف  .19
البحوث العلمية، سلسلة العلوم  سات وجملة جامعة تشرين للدرا :يف  ،أثره يف احلد من التلوث البيئي النظام الضري ي و عصام خوري، عبري ناعسة، .21

  ( .1)العدد  ،(29)القانونية، اجمللد  االقتصادية و
جملة التنمية و السياسات االقتصادية، : يف ، -دراسة مقارنة - عمرو هشام العمري، مرونة اهلياكل الضريبية يف ظل نظرية مراحل اهليكل الضري ي .21

 .2115لسايع، العدد الثاين، جوان اجمللد ا ،املعهد العريب للتخطيط، الكويت
كلية االدارة و االقتصاد، جامعة يغداد، اجمللد اإلدارية،جملة العلوم االقتصادية و : يف م سهاد كشكول، أثر التجارة االلكرتونية يف فرض الضرائب، .م .22

 .69، العدد 19
جملة جامعة دمشق،  : يف يف التشريع الضري ي املقارن،  ية مع حاالت تطبيقيةحممد خالد املهايين، دور الضريبة يف عملية التنمية االقتصادية و االجتماع .21

 .2111، 2، العدد 19كلية االقتصاد، اجمللد 
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، 199جملة مصر املعاصرة، السنة السادسة و السبعون، العدد : يف حممد رضا سليمان، الضريبة على القيمة املضافة و امكانية تطبيقها يف مصر،  .24
 .1995جانفي 

    خمرب العوملة جملة اقتصاديات مشال إفريقيا، : تكامل االقتصادي يف منطقة املغرب العريب، يفلد عباس حمرزي، التجانس الضري ي يف إطار حتقيق احمم .25
 .2115، ماي 2جامعة الشلف، العدد ، و اقتصاديات مشال أفريقيا

 .1996، 2، العدد رقم 19اجمللد رقم وث التجارية، كلية التجارة، جامعة الزقازيق، مصر، جملة البح :  نعيم فهيم حنا، ترشيد سياسة االعفاءات الضريبية، يف .26
جملة العلوم االجتماعية و االنسانية، جامعة عدن، اجمللد العاشر، العدد  : ، قرار تقدير ضريبة الدخل و طرق الطعن فيه، يفعلي سهل حيي قاسم .21

 .2111ديسمرب،  –الواحد و العشرون، جويلية 
 :و التقارير الدالئل والمطبوعات.ه

 .1999األونكتاد، االستثمار األجن ي املباشر و التنمية، مؤمتر األمم املتحدة للتجارة و التنمية، األمم املتحدة، نيويورك و جنيف، األمم املتحدة،  .1
  .TD/B/COM.2/ISAR/920 APRIL 2000 جم،احملاسبة اخلاصة ياملؤسسات الصغرية واملتوسطة احل املتحدة، جملس التجارة و التنمية، األمم .2
االجتماعية واملؤسسات املماثلة املنعقدة يف  االقتصادية و للقمة األورو متوسطية للمجالس، مشرتك حول تعزيز ريادة األعمال وااليتكار واإليداع يف املنطقة األورو متوسطيةتقرير   .1

 .2119تشرين األول /أكتوير 19 - 19 ،(مصر)اإلسكندرية 
 . 2111ألونكتاد، تقرير جلنة املشروعات و تيسري األعمال التجارية و التنمية، أكتوير ا .4
 . 2114-2116تقارير مؤشر سهولة دفع الضرائب للسنوات البنك الدويل  .5
 .2112 ،ممارسة أنشطة األعمال يف العامل العريبالبنك الدويل، تقرير  .6
 .السكان و التشغيل  تونس، املعهد الوطين لالحصاء، املسوح الوطنية حول .1
  .2114تقرير حول مشروع ميزانية الدولة لسنة ، وزارة املالية التونسيةتونس،  .9
  .2112الصغرية و املتوسطة، اجلزائر، اجمللس االقتصادي و االجتماعي، مشروع تقرير من أجل سياسة لتطوير املؤسسات  .9

 .1999، الظرف االقتصادي و االجتماعي للسداسي األول، الدورة الثانية عشرةاجلزائر، اجمللس الوطين االقتصادي و االجتماعي، تقرير حول  .11
 .2112 -2111للفرتة التقارير السنوية  اجلزائر،ينك اجلزائر،  .11
  .،2114-2111اخلاصة ياحلسايات االقتصادية للفرتة  119/2115اجلزائر، نشرية الديوان الوطين لإلحصاء رقم  .12
 2111-2111اخلاصة ياحلسايات االقتصادية للفرتة  669/2114لإلحصاء رقم  نشرية الديوان الوطيناجلزائر،  .11
 .2112-2111اخلاصة ياحلسايات االقتصادية للفرتة  641/2111نشريه الديوان الوطين لإلحصاء رقم اجلزائر،  .14
 .2111-2111اخلاصة ياحلسايات االقتصادية للفرتة  619/2112نشريه الديوان الوطين لإلحصاء رقماجلزائر،  .15
، نشرية املعلومات مديرية املنظومات االعالمية و االحصائيات، الصناعة التقليديةاجلزائر، وزارة الصناعة و املؤسسات الصغرية و املتوسطة و  .16

 .2115، 6، العدد للمؤسسات ص م  االقتصادية
، نشرية املعلومات املنظومات االعالمية و االحصائيات مديرية، الصناعة التقليديةاجلزائر، وزارة الصناعة و املؤسسات الصغرية و املتوسطة و  .11

 .2116، 6للمؤسسات ص م، العدد  االقتصادية
، نشرية املعلومات مديرية املنظومات االعالمية و االحصائيات، الصناعة التقليديةاجلزائر، وزارة الصناعة و املؤسسات الصغرية و املتوسطة و  .19

 .2111 ،12العدد للمؤسسات ص م،  قتصاديةاال
، نشرية املعلومات مديرية املنظومات االعالمية و االحصائيات، الصناعة التقليديةاجلزائر، وزارة الصناعة و املؤسسات الصغرية و املتوسطة و  .19

 .2119، 14العدد للمؤسسات ص م، االحصائية 
، نشرية املعلومات ية املنظومات االعالمية و االحصائياتمدير ، الصناعة التقليديةاجلزائر، وزارة الصناعة و املؤسسات الصغرية و املتوسطة و  .21

 .2119، 16العدد للمؤسسات ص م،  االحصائية
ادية و االحصائية، اجلزائر، وزارة الصناعة و املؤسسات الصغرية و املتوسطة و ترقية االستثمار، املديرية العامة لليقظة االسرتاتيجية و الدراسات االقتص .21

 2010.، 18صائية للمؤسسات ص م، العدد نشرية املعلومات االح
ادية و االحصائية، اجلزائر، وزارة الصناعة و املؤسسات الصغرية و املتوسطة و ترقية االستثمار، املديرية العامة لليقظة االسرتاتيجية و الدراسات االقتص .22

 .2111، 20نشرية املعلومات االحصائية للمؤسسات ص م، العدد 
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ة و املؤسسات الصغرية و املتوسطة و ترقية االستثمار، املديرية العامة لليقظة االسرتاتيجية و الدراسات االقتصادية و االحصائية، اجلزائر، وزارة الصناع .21
 .2112، 22نشرية املعلومات االحصائية للمؤسسات ص م ، العدد 

رية العامة لليقظة االسرتاتيجية و الدراسات االقتصادية و االحصائية، اجلزائر، وزارة الصناعة و املؤسسات الصغرية و املتوسطة و ترقية االستثمار، املدي .24
 .2111، 21نشرية املعلومات االحصائية للمؤسسات ص م، العدد 

 .اإلحصائيات مكتب اجلبائية، العمليات مديرية للضرائب، العامة املديريةوزارة املالية،  اجلزائر،  .25
 .2112لسنة  64للضرائب ، رسالة املديرية العامة للضرائب رقم املديرية العامة ااجلزائر، وزارة املالية،  .26
 .2111، 65رسالة املديرية العامة للضرائب رقم ، املديرية العامة للضرائبااجلزائر، وزارة املالية،  .21
 .2114، الدليل التطبيقي للمكلف يالضريبة اجلزائر، وزارة املالية، املديرية العامة للضرائب، .29
 .2111ملالية، املديرية العامة للضرائب، النظام اجلبائي اجلزائري، منشورات الساحل، اجلزائر، وزارة ا .29
 . 11رسالة املديرية العامة للضرائب رقم اجلزائر، وزارة املالية، املديرية العامة للضرائب،  .11
ق املكلف يالضريبة، رسالة املديرية العامة للضرائب، العدد اجلزائر، وزارة املالية، املديرية العامة للضرائب، مرونة إجراءات املنازعات تعهد حلماية حقو  .11

51 ،2111. 
  .2111لرياية، اجلزائر، وزارة املالية، املديرية العامة للضرائب، ميثاق املكلفني يالضريبة اخلاضعني للرقاية، املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، ا .12
 .2114اجلزائر، وزارة املالية، تقرير تقدمي قانون املالية  .11
  .2111 االجناز،مخسون سنة من  –اجلزائر، وزارة املالية، وزارة املالية  .14
 .2112وزارة املؤسسات و الصناعات الصغرية و املتوسطة، يرنامج تأهيل املؤسسات، جانفي اجلزائر،  .15
آفاق  و الدراسات الكمية، دراسة حول واقع و اجلمهورية التونسية، وزارة التنمية اجلهوية و التخطيط، املعهد الوطين التونسي للقدرة التنافسية .16

 .2111االقتصاد التونسي، جانفي 
  .(يدون تاريخ) INST/DOL/31-Aصندوق النقد الدويل، أهداف ومبادئ الضريبة، وثيقة منشورة رقم  .11
 .SM/11/21 ،2111صندوق النقد الدويل، تعبئة االيرادات العامة يف البلدان النامية ، .19
 .2111، دليل شفافية املالية العامة، صندوق النقد الدويل .19
 .2111صندوق النقد العريب، التقرير االقتصادي العريب املوحد،  .41
 .يف املغربتقارير النشاطات السنوية للمديرية العامة للضرائب املغرب،  .41
 .2111 ،دليل الربملاين العريب للرقاية على االيرادات، الطبعة األوىلمنظمة يرملانيون عرب ضد الفساد،  .42
 .2112، (ديسمرب -اكتوير) مؤشر دفع الضرائب، العدد الرايع، تقرير املؤسسة العريية لضمان االستثمار، سلسلة أداء األعمال يف الدول العريية،   .41

 :و المؤتمرات العلمية الملتقيات.و
امللتقى الدويل حول متويل م ص م   :يف  ،نميتهايف االقتصاديات النامية ومعوقات ت املؤسسات الصغرية و املتوسطةدور ، لرقط ومن معهاأمساء  .1

 .2111ماي  29- 25 اجلزائر، سطيف، جامعة فرحات عباس، وتطوير دورها يف االقتصاديات املغاريية،
أثر  حول  املؤمتر الضري ي الرايع جلمعية الضرائب املصرية: ليست ياإلعفاءات الضريبية وحدها تنمو االستثمارات يف مصر، يف ميخائيلأشرف حنا  .2

 .2114سبتمرب  26-25الضرائب على االستثمار يف مصر و الدول العريية ، القاهرة، 
مؤمتر االسهامات االقتصادية الين خلدون، املركز الثقايف  : يف ين علي يلعزوز و من معه، مبدأ الضريبة يقتل الضريبة يني اين خلدون و الفر،  .1

متاح . 2116نوفمرب  5-1مي للتنمية و اجلامعة الوطنية املفتوحة مبدريد و منظمة اإليسيسكو، مدريد، االسالمي مبدريد يالتعاون مع البنك االسال
  www.kantakji.comيف 

امللتقى الدويل حول متويل م ص م وتطوير دورها يف : يف ، (مقرتحات تشخيص و )يف اجلزائر املؤسسات الصغرية و املتوسطة ويل ، متحسني رحيم .4
 .2111ماي  29- 25 اجلزائر، سطيف، جامعة فرحات عباس، ملغاريية،االقتصاديات ا

يجية  زواق، دور التحفيز الضري ي يف هتيئة واصالح ييئة أعمال املشروعات الصغرية و املتوسطة، يف املؤمتر العلمي الدويل الثامن حول اسرتاتاحلواس  .5
 .2114أفريل  11-29دارية و املالية، جامعة فيالدلفيا، األردن، ، كلية العلوم اال-رؤى و أفكار متجددة -ييئة األعمال املعاصرة

كلية امللك واق، واقع و آفاق الدعم احلكومي للبحث العلمي يف اجلزائر، يف املؤمتر الدويل حول دور القطاع اخلاص يف متويل البحث العلمي،  ز احلواس  .6
 .2111نوفمرب 22 -21، .األردن -عمان حتاد اجلامعات العرييةا طالل لألعمال، جامعة األمرية مسية للتكنولوجيا يالتعاون مع
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امللتقى الدويل حول متطلبات تأهيل املؤسسات ص م يف الدول العريية، : يف  الصغرية و املتوسطة،يريش، إشكالية متويل البنوك للمؤسسات السعيد  .1
 .2116جامعة الشلف، أفريل 

امللتقى الدويل حول متويل م ص م وتطوير دورها   :يف لكفائية الصغرية واملتوسطة يف نظام املشاركة، أساليب متويل املشاريع ا صاحل صاحلي، مصادر و .9
 .2111ماي  29- 25 اجلزائر، سطيف، جامعة فرحات عباس، يف االقتصاديات املغاريية،

 .2114جانفي  القاهرة، آفاق التنمية، اإلشكاليات و يف ندوة املشروعات ص م يف الوطن العريب، صاحل صاحلي،أساليب تنمية م ص م يف االقتصاد اجلزائري، .9
املؤمتر الضري ي الرايع جلمعية الضرائب : عادل التايعي عبده الغزناوي، دراسة حتليلية انتقادية لسياسة  احلوافز الضريبية و اجتاهات لزيادة فعاليتها يف .11

 .2114سبتمرب  26-25على االستثمار يف مصر و الدول العريية ، القاهرة، املصرية حول  أثر الضرائب 
املؤمتر الدويل حول دور القطاع اخلاص يف التنمية، :  يف  (دراسة تطبيقية  )شكوري ، معدل االستثمار اخلاص ياجلزائر حممد شي ي، عبد الرحيم  .11

 .2119مارس  25-21املعهد العريب للتخطيط، يريوت، 
    املؤسسات الصغرية امللتقى الدويل حول متويل  :يف  ة،دورها يف التنمية االقتصادي و املؤسسات الصغرية و املتوسطة مفهوم ، عثمانعثمان حسن  .12

 .2111ماي  29 -25 اجلزائر، سطيف، جامعة فرحات عباس، تطوير دورها يف االقتصاديات املغاريية، و و املتوسطة 
حنو مناخ  املؤمتر العلمي اخلامس: يف ،  –الواقع والعقبات واآلفاق املستقبلية  -االستثمار يف الوطن العريب علي هادي عبد اهلل حدادي، مناخ  .11

 .2111يوليو  5-4األردن ،املالية ،عمان كلية العلوم اإلدارية و  –جامعة فيالدلفيا ، أعمال مصرفية إلكرتونية  استثماري و
امللتقى الدويل حول متويل م ص م وتطوير دورها يف االقتصاديات   :يف قنوات التمويلية يري الرمسية، حممد عبد احلليم عمر، التمويل عن طريق ال .14

 .2111ماي  29- 25 اجلزائر، سطيف، جامعة فرحات عباس، املغاريية ،
 .2111 مواجهة البطالة، جامعة املسيلة ملتقى اسرتاتيجية احلكومة  يف الشغل يف اجلزائر، يفخللق مناصب  كإسرتاتيجية، القرض املصغر  مغين مغين ناصر .15
امللتقى الدويل حول متويل م ص م وتطوير دورها يف   :يف آفاق تطويرها يف اجلزائر،  مزايا االستثمار يف املشروعات الصغرية و ناجي ين حسني، .16

 .2111ماي  29- 25 اجلزائر، سطيف، جامعة فرحات عباس، االقتصاديات املغاريية،
الثالثــون،  مؤمتر العمل العريب، الـــدورة الثامنــة و "املتوسطة قاطــرة النمــو الداعمــة للتشغــيل املنشآت الصغرى والصغرية و"عمل العريب ورقة ملنظمة ال .11

 .( 2111أيار / مايو  22 – 15)  القاهرة، مجهورية مصر العريية
     كخيار للحد من البطالة وتشغيل الشباب يف الدول   الصغرية و املتوسطة املشروعات ،( 15/1د  . ع . م  .و) ورقة ملنظمة العمل العريية  .19

 . 2119مارس  11 –فيفري  21 مصر، شرم الشيخ، الثالثون، الدورة اخلامسة و مؤمتر العمل العريب، العريية،

                                .التشريعات القوانين و.ز
 .على القيمة املضافةتونس، وزارة املالية، جملة األداء  .1
 .جملة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيني والضريبة على الشركاتتونس، وزارة املالية،  .2
 (.2111لسنة  41ج ر) و املتعلق يتطوير االستثمار  2111. 08. 21املؤرخ يف  11-11 رقم اجلزائر، األمر .1
 (.2116لسنة  41ج ر . )11/11ألمر و املعدل ل 2116. 11. 15املؤرخ يف  19- 16 رقم اجلزائر، األمر .4
 (.1966لسنة  91ج ر )  1966، املتضمن قانون االستثمار لسنة  1966. 19. 15املؤرخ يف  66-294 رقم اجلزائر، القانون .5
 .)2111لسنة  15ج ر ) املتضمن قانون املناجم ،2111يوليو  11املؤرخ يف  11-11القانون رقم اجلزائر،  .6
 (. 1999لسنة  29ج ر ) املتعلق يتوجيه االستثمارات االقتصادية اخلاصة الوطنية 1999. 11. 12املؤرخ يف  99-25اجلزائر، القانون رقم  .1
 (.1961لسنة  51ج ر )  1961، املتضمن قانون االستثمار لسنة  1961. 11. 26املؤرخ يف  61- 211القانون رقم  اجلزائر، .9
 (.1991لسنة  64ج ر ) و املتعلق يرتقية االستثمار  1991.  12. 19 املؤرخ يف 12-91 رقم اجلزائر، املرسوم التشريعي .9

      و احملدد لصالحيات وتنظيم وكالة ترقية االستثمارات ودعمها ومتايعتها 1994. 11. 11املؤرخ يف  119-94 رقم املرسوم التشريعياجلزائر،  .11
 (.1994لسنة  61ج ر ) 

 (.2112لسنة  51ج ر  (ياحملرر اجلبائياملتعلق  2112. 19. 19يف ؤرخ امل 114-12 التنفيذي رقماملرسوم  ، اجلزائر .11
        احملدد لصالحيات اجمللس الوطين لالستثمار وتشكيلته وتنظيمه وسريه   2116. 11. 9املؤرخ يف  155-16 رقم اجلزائر، املرسوم التنفيذي .12

 (.2116لسنة  64ج ر ) 
 (. 1999لسنة  2ج ر ) علق يتسيري املؤسسات العمومية املت 99-11 رقماجلزائر، املرسوم التنفيذي  .11
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       احملدد لشروط االستفادة من اعانة الصندوق الوطين للتأمني عن البطالة  2114جانفي  11املؤرخ يف  12-14 رقماملرسوم التنفيذي اجلزائر،  .14
 (.2114لسنة  1ج ر ) 

 (.2114لسنة  6ج ر ) املتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر  2114 .11. 22املؤرخ يف  14-14 رقماجلزائر، املرسوم التنفيذي  .15
 (.2114لسنة  6ج ر )ن إعانة القرض املصغر ومستواها احملدد لشروط االستفادة م 2114. 11. 22املؤرخ يف  15-14 رقم اجلزائر، املرسوم التنفيذي .16
 (. 2111لسنة  14ج ر  )   2111مارس  6املؤرخ يف  111-11رقم  اجلزائر، املرسوم التنفيذي  .11
 (.2111لسنة  14ر ج )  2111مارس  6واملؤرخ يف  114-11 رقماجلزائر، املرسوم التنفيذي  .19
 (.2111لسنة  19ج ر ) املعدل لشروط االستفادة من إعانة القرض املصغر 2111مارس  22املؤرخ يف  114-11 رقم اجلزائر، املرسوم التنفيذي .19
 (.1996لسنة  52ج ر )الة الوطنية لدعم تشغيل الشباب املتضمن إنشاء الوك ،1996. 19. 19املؤرخ يف  296-96 رقم وم التنفيذياجلزائر، املرس .21
الوطنية لدعم تشغيل  إعانة الوكالةواملتضمن حتديد شروط االستفادة من  1996. 19. 19املؤرخ يف  291-96 رقم املرسوم التنفيذياجلزائر،  .21

 (.1996لسنة  52ج ر ) الشباب
 (.2111لسنة  19ج ر ) املتعلق جبهاز القرض املصغر 2111مارس  22املؤرخ يف  11-14 رقم رئاسيلاجلزائر، املرسوم ا .22
 .(2111 لسنة 42ج ر ) املتضمن حتديد مهام وزارة املؤسسات الصغرية و املتوسطة  و 2111. 11. 11املؤرخ يف  2111-191 رقم اجلزائر، املرسوم .21
احملدد لشروط و كيفيات حساب و منح مزايا االستغالل   2111جوان  5املؤرخ يف   211-11 رقم لوزارة األوىل، املرسوم التنفيذياجلزائر، ا .24

 (. 2111لسنة  11ج ر رقم ) لالستثمارات يعنوان النظام العام لالستثمار 
 (.2111لسنة  49ج ر ) 2111ضمن قانون املالية التكميلي لسنة املت 2111جويلية  26املؤرخ يف  11- رقم 11اجلزائر، رئاسة اجلمهورية، األمر  .25
 (.2111لسنة  41ج ر ) 2111املتضمن قانون املالية التكميلي لسنة  2111جويلية  24املؤرخ يف  11-11 رقماجلزائر، رئاسة اجلمهورية، األمر  .26
 (.2119لسنة  42ج ر )  2119ضمن قانون املالية التكميلي لسنة املت 2119جويلية  24املؤرخ يف  12-19 رقماجلزائر، رئاسة اجلمهورية، األمر  .21
 (.2119لسنة  44ج ر رقم )  ، 2119و املتضمن قانون املالية التكميلي لسنة  2119جويلية  22املؤرخ يف  11-19 رقم اجلزائر، رئاسة اجلمهورية، األمر .29
 (.2111 /41ج ر رقم )2111لسنة لي ـيـمـكــتـلملالية ان اوـانــقو املتضمن  2111جويلية  19في رخ ؤاملـــ 11 -11م ــقر القانوناجلزائر، رئاسة اجلمهورية،  .29
00. 1

 (6051/ 00ج ر ) ،6051نون المالية التكميلي لسنة ، المتضمن قا6051يوليو  60المؤرخ في  05-51الجزائر، رئاسة الجمهورية، األمر رقم  

و املتضمن القانون األساسي لصندوق ضمان قروض  2114أفريل  19املؤرخ يف  114-14 اجلزائر، رئاسة اجلمهورية، املرسوم الرئاسي رقم .11
 (2114لسنة  21اجلريدة الرمسية رقم ) استثمارات املؤسسات الصغرية و املتوسطة 

املؤسسات ص م   املتضمن إنشاء صندوق ضمان القروض  2112. 11. 11املؤرخ يف  111-12اجلزائر، رئاسة احلكومة، املرسوم التنفيذي رقم  .12
 ( 2112لسنة  14ج ر رقم ) و حتديد قانونه األساسي 

 11ج ر رقم )قانون األساسي ملشاتل املؤسساتاملتضمن ال 2111. 12. 25املؤرخ يف  19-11اجلزائر، رئاسة احلكومة، املرسوم التنفيذي رقم  .11
 (2111لسنة 

املتضمن حتديد الطبيعة القانونية ملراكز تسهيل املؤسسات  2111. 12. 25يف  املؤرخ 19-11اجلزائر، رئاسة احلكومة، املرسوم التنفيذي رقم  .14
 (2111لسنة  11ج ر رقم ) مهامها و تنظيمها  املتوسطة والصغرية و 

سسات املتضمن إنشاء اجمللس الوطين االستشاري لرتقية املؤ  2111. 12. 25املؤرخ يف  91-11اجلزائر، رئاسة احلكومة، املرسوم التنفيذي رقم  .15
 (2111لسنة  11ج ر رقم ) الصغرية و املتوسطة 

املتضمن إحداث صندوق الضمان املشرتك للقروض املصغرة   2114. 11. 22املؤرخ يف  16-14اجلزائر، رئاسة احلكومة، املرسوم التنفيذي رقم  .16
 (2114لسنة  16ج ر رقم ) و حتديد قانونه األساسي 

املتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير املؤسسات ص م  2111. 15. 11املؤرخ يف  165-15فيذي رقم اجلزائر، رئاسة احلكومة، املرسوم التن .11
 (2115لسنة  12ج ر رقم ) وتنظيمها و سريها 

      املتضمن صالحيات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار  2116. 11. 19املؤرخ يف  156-16رقم  اجلزائر، رئاسة احلكومة، املرسوم التنفيذي .19
 (2116لسنة  64ج ر رقم ) و تنظيمها و سريها 

و احملدد لقائمة األنشطة و السلع و اخلدمات املستثناة من  2111. 11. 11املؤرخ يف  19-11املرسوم التنفيذي رقم  اجلزائر، رئاسة احلكومة، .19
 .(2111لسنة  4ج ر )  املتعلق يتطوير االستثمار و ،11-11املزايا احملددة يف   األمر 

و املتضمن إنشاء املديرية الوالئية للصناعة و املؤسسات  2111. 11. 25املؤرخ يف  19-11 رقم اجلزائر، رئاسة احلكومة، املرسوم التنفيذي .41
 (.2111لسنة  5ج ر رقم ) الصغرية و املتوسطة و ترقية االستثمار 
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و املتضمن إنشاء وكالة التنمية االجتماعية و حتديد قانوهنا  1996. 16. 29املؤرخ يف  212_96 رقم اجلزائر، رئاسة احلكومة، املرسوم التنفيذي .41
 (.1996لسنة  41ج ر ) األساسي

 (. 1991لسنة  99ج ر )  1999املتضمن قانون املالية لسنة  191ديسمرب  11املؤرخ يف  12-91 رقم اجلزائر، وزارة املالية،  القانون .42
 (.1996لسنة  95ج ر )  1997لسنة املتضمن قانون املالية  1996ديسمرب  11ؤرخ يف امل 11- رقم 96اجلزائر، وزارة املالية، األمر  .41
  (.1995 92ج ر )  1996لسنة املالية قانون  املتضمن 1995ديسمرب  11املؤرخ يف  21-95 رقماألمر اجلزائر، وزارة املالية،  .44
 (.2111لسنة  19ج ر )2111املتضمن قانون املالية التكميلي لسنة  2111جويلية 19املؤرخ يف  12-11 رقم اجلزائر، وزارة املالية، القانون .45
 (.2111لسنة  19ج ر ) 2112املتضمن قانون املالية لسنة  2111ديسمرب  22املؤرخ يف  21-11 رقم اجلزائر، وزارة املالية، القانون .46
 (.2112لسنة  96ج ر ) 2111نون املالية لسنة املتضمن قا 2112ديسمرب  24املؤرخ يف  12-12 رقم اجلزائر، وزارة املالية، القانون .41
 (.2111لسنة  91ج ر ) 2114املتضمن قانون املالية لسنة  2111ديسمرب  29املؤرخ يف  22-11 رقم اجلزائر، وزارة املالية، القانون .49
 (.2114لسنة  95ج ر ) 2115املتضمن قانون املالية لسنة  2114ديسمرب  29املؤرخ يف  21-14 رقم اجلزائر، وزارة املالية، القانون .49
 (.2115لسنة  95ج ر )  2116املتضمن قانون املالية لسنة  2115ديسمرب  11املؤرخ يف  16-15 رقم اجلزائر، وزارة املالية، القانون .51
 (.2116لسنة  95ج ر ) 2111املتضمن قانون املالية لسنة  2116ديسمرب  26املؤرخ يف  24-16 رقم اجلزائر، وزارة املالية، القانون .51
 (.2111لسنة  92ج ر ) 2119املتضمن قانون املالية لسنة  2111ديسمرب  11املؤرخ يف  12-11 رقم اجلزائر، وزارة املالية، القانون .52
 (.2119لسنة  14ج ر ) 2119املتضمن قانون املالية لسنة  2119ديسمرب  11يف املؤرخ  21-19 رقم اجلزائر، وزارة املالية، القانون .51
 (.2119لسنة  19ر  ج) 2111لسنة قانون املالية املتضمن  2119ديسمرب  11يف  املؤرخ 19-19القانون رقم ارة املالية، اجلزائر، وز  .54
 (.2010 لسنة 91ر  ج) 2111قانون املالية لسنة املتضمن  2111ديسمرب  29 يف املؤرخ 11 -11القانون رقم اجلزائر، وزارة املالية،  .55
 (.2011 لسنة 12ر  ج) 2112لسنة قانون املالية املتضمن  2111ديسمرب  29يف  16 -11نون رقم القااجلزائر، وزارة املالية،  .56
 (.2112 لسنة 12ر  ج) 2111قانون املالية لسنة املتضمن  2112ديسمرب  26املؤرخ يف 12 -12القانون رقم اجلزائر، وزارة املالية،  .51
 (.2111 لسنة 69ر  ج)2114لسنة قانون املالية املتضمن  2111ديسمرب  11 يف املؤرخ 19 -11القانون رقم اجلزائر، وزارة املالية،  .59
 (.2111لسنة  91ج ر )  2111املتضمن قانون املالية لسنة  2111ديسمرب  21املؤرخ يف  16-2111 رقم اجلزائر، وزارة املالية، القانون .59
 (.1999لسنة  92ج ر )  2111املتضمن قانون املالية لسنة    1999ديسمرب  21املؤرخ يف  11-99 رقم اجلزائر، وزارة املالية، القانون .61
                         .2015قانون التسجيل،  اجلزائر، وزارة املالية، املديرية العامة للضرائب .61
 .2015اجلزائر، وزارة املالية، املديرية العامة للضرائب، قانون االجراءات اجلبائية،  .62
 .2115ديرية العامة للضرائب، قانون الرسوم على حجم املعامالت، اجلزائر، وزارة املالية، امل .61
 .2115، الرسوم املماثلةباشرة و اجلزائر، وزارة املالية، املديرية العامة للضرائب، قانون الضرائب امل .64
 .2115نون الضرائب يري املباشرة، اجلزائر، وزارة املالية، املديرية العامة للضرائب، قا .65
 .2115ملالية، املديرية العامة للضرائب، قانون الطايع، اجلزائر، وزارة ا .66
و املتضمن القانون التوجيهي لرتقية م ص م يف  15/12/2111املؤرخ يف  19-11اجلزائر، وزارة املؤسسات الصغرية و املتوسطة، القانون رقم  .61

 (.2111لسنة  11ج ر ) .اجلزائر
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 310 .8035 – 8008للفتة  االستثمارمصدر تدفق حسب  Andi يف اطار احملدثةتوزيع املشاريع االستثمارية  65
 310 .8035 – 8008حسب اجلنسية للفتة Andi ايف اطاراحملدثة توزيع املشاريع االستثمارية األجنبية  66
 311 .8035 – 8008حسب قطاع النشاط للفتة  Andi يف اطار احملدثةاملشاريع االستثمارية  وزيعت 67
 312 .8035 – 8008النشاط للفتة  حسب قطاع Andi يف اطار احملدثةجنبية االستثمارية األ اريعتطور املش  68
 312 .8035-8008للفتة  Andi يف اطاراحملدثة للمشاريع االستثمارية  اجلغرايفالتوزيع ا 69
 131 .8035-8008للفتة   مناصب الشغل توفرييف   Andi احملدثة يف اطارتطور مسامهة املشاريع  70
 135 .8035 –8008للفتة  نصبامليف مناصب الشغل وتكلفة  Andi يف اطاراحملدثة وسط مسامهة املشاريع طور متت 71
 134 .8035-8008عدد املسجلني يف السجل التجاري للفتة  إىلنسبة  Andi يف اطار احملدثةاملشاريع  تطور 72
 136 .8038-8000للفتة  Andiيف إطار  اريع احملدثةالضريبية املمنوحة للمش احلوافزكلفة  73
 132 .تشغيل الشبابدعم مستويات التمويل الثنائي لدى الوكالة الوطنية ل 74
 132 .تشغيل الشبابدعم مستويات التمويل الثالثي لدى الوكالة الوطنية ل 75
 132 .8033بداية من مارس  تشغيل الشبابدعم مستويات التمويل الثالثي لدى الوكالة الوطنية ل 76
 180 .8034 –1996للفتة  Ansej يف اطار احملدثةمشاريع االستثمارية لل اجملمع تعدادالتطور  77
 183 .8034–3996حسب قطاع النشاط للفتة  Ansej يف اطار احملدثةاملشاريع االستثمارية  وزيعت 78
 188 .8034-1996للفتة حسب اجلهات  Ansejيف اطار  احملدثةملشاريع االستثمارية توزيع ا 79
 181   .8034 -3996للفتة  مناصب الشغل توفرييف   Ansej يف اطار احملدثةتطور مسامهة املشاريع  80
 181 .8034-1996للفتة مناصب الشغل حسب اجلهات  توفرييف  Ansej  يف اطاراحملدثة  مسامهة املشاريع االستثمارية 81
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 185 .8038-8000للفتة  Ansejيف إطار  اريع االستثمارية احملدثةالضريبية املمنوحة للمش احلوافزكلفة  82
 184 .مستويات التمويل لدى الصندوق الوطين للتأمني عن البطالة 83
 186 .8035 –1998للفتة   cnac احملدثة يف اطار شاريع االستثماريةالتعداد اجملمع للمتطور  84
 182 .8035 –3992حسب قطاع النشاط للفتة  cnacاطار يف  احملدثةاملشاريع االستثمارية  وزيعت 85
 182 .8038- 2199 للفتة حسب اجلهات  cnacتوزيع املشاريع االستثمارية احملدثة يف اطار  86
 182 . 8035 -3992للفتة  مناصب الشغل توفرييف   cnac يف اطار احملدثةتطور مسامهة املشاريع  87
 182 .8038-1998للفتة  املناطقيف خلق مناصب الشغل حسب  cnacيف اطار  احملدثةرية مسامهة املشاريع االستثما 88
 110 .مستويات التمويل يف إطار الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر 89
 110 .8033سيري القرض املصغر بداية من مستويات التمويل يف إطار الوكالة الوطنية لت 90
 113  .8035 -8004للفتة  وكالة القرض املصغر يف اطار تفيدة من سلف دون فوائدتطور عدد املشاريع املس 91
 118 .8035 -8004لقطاع للفتة لتسيري القرض املصغر تبعا ل الوطنية وكالةالتطور عدد املشاريع املستفيدة من سلف  92
 111 .8035 -8004ف للفتة تطور مسامهة املشاريع املستفيدة من وكالة تسيري القرض املصغر يف التوظي 93
 111 .توزيع املكلفني بالضريبة يف اجلزائر تبعا ألنظمة اإلخضاع الضرييب 94
 149 .8035 – 8008يف اجلزائر يف الفتة  منظومة املؤسسات الصغرية و املتوسطةتطور  95
 163 .8009-8003تعداد املؤسسات ص م يف الصني للفتة  96
 168 .2014 – 8000 يف اجلزائر يف الفتة م ص م  ةملنظومالسنوي  نموال 97
 165 .         8035 -8030ة الفت  اجلزائر يف نتائج و توقعات تطور املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف 98
 165   .8035  –8002يف الفتة حبسب فئة األجراء يف اجلزائر  ( أشخاص معنوية)اخلاصة  م ص ممنظومة تطور  99

 164 .8038الصغرية و املتوسطة يف عينة من البلدان يف  تاملؤسساة كثاف 100
 166 .5002-5002 للفتة اجلزائريف  الصغرية املتوسطةحركية تطور منظومة املؤسسات  101
 166 . 5002 -5002م ص م يف اجلزائر للفتة  تصفيةنشاء و السنوي إلتطور ال 102
 162 .5002-5000للفتة  حسب قطاع النشاطيف اجلزائر  (ةمعنوي أشخاص) م ص م اخلاصة  تصفيةتوزيع  103
 162 .5002-5000للفتة يف اجلزائر  يف قطاع اخلدمات (أشخاص معنوية) م ص م اخلاصة  تصفيةتوزيع  104
 162 .5002-5000للفتة  يف اجلزائر يف قطاع الصناعة (أشخاص معنوية) م ص م اخلاصة  تصفيةتوزيع  105
 169 .5002 -5000 للفتةحسب القطاع  يف اجلزائر (أشخاص طبيعية ) م ص م اخلاصة تصفيةيع توز  106
 120 .5002-5002توزيع املؤسسات ص م اخلاصة يف اجلزائر حسب قطاع النشاط للفتة  107
 123 . 8035 -8001للفتة يف اجلزائر تطور م ص م اخلاصة بقطاع الفالحة و الصيد البحري  108
 128 .8035 -8001للفتة يف اجلزائر طور م ص م اخلاصة بقطاع احملروقات، الطاقة، املناجم و اخلدمات املتصلة هبا ت 109
 128 .8035-8001للفتة يف اجلزائر تطور م ص م اخلاصة بقطاع األشغال العمومية  110
 121 .8035-8001للفتة  يف اجلزائرقطاع الصناعة التحويلية على فروع م ص م اخلاصة توزيع تطور  111
 121 .8035-8001للفتة يف اجلزائر قطاع اخلدمات على فروع م ص م اخلاصة توزيع تطور  112
 125 .8033-8003حسب القطاع للفتة يف اجلزائر تطور توزيع األنشطة احلرفية الصغرية  113
 124 .8035-8030ة حسب القطاع للفت يف اجلزائر تطور توزيع أنشطة األشخاص الطبيعية  114
 126 .5002توزيع م ص م يف الصني على القطاعات االقتصادية لسنة  115
 122 .8035-8001للفتة حسب املناطق  يف اجلزائر (أشخاص معنوية )اخلاصة توزيع م ص م  116
 122 .8031-8001ة للفت  حسب املناطقيف اجلزائر  (أشخاص طبيعية)توزيع املؤسسات الصغرية و املتوسطة اخلاصة 117
 120 .5002-5000حسب الطابع القانوين للفتة  يف اجلزائر تطور الناتج الداخلي اخلام خارج احملروقات 118
 123 8035-8008للفتة يف اجلزائر تطور بنية الناتج احمللي اخلام  119
 128 8035-8000للفتة  معدالت النمو يف اجلزائرتطور  120
 121 5002-5000حسب الطابع القانوين للفتة  يف اجلزائر ملضافة خارج احملروقاتتطور القيمة ا 121
 125 .5002-5000حسب القطاع القانوين ألهم النشاطات للفتة يف اجلزائر  تركيبة القيمة املضافة خارج قطاع احملروقات 122
 124 .5002-5000القانوين يف الفتة  تركيبة القيمة املضافة يف اجلزائر مبا فيها احملروقات حبسب القطاع 123
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 126 .5002-5000يف أهم القطاعات للفتة  يف اجلزائر توزيع القيمة املضافة احملققة من طرف القطاع اخلاص خارج احملروقات 124
 122 .8035-8000يف الفتة االقتصادية حبسب القطاعات  االمجالية يف اجلزائر تركيبة القيمة املضافة 125
 122 .8035-8001للفتة  خارج احملروقاتاجلزائر تطور قيمة صادرات  126
 129 .8035-8000حسب جمموعات السلع للفتة  صادرات اجلزائربنية تطور  127
 190 .8035-8008مسامهة املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف الصادرات اجلزائرية للفتة  نسبة 128
 190 . 8035-8000ة للفت  تطور قيمة واردات اجلزائر 129
 193 .2014  -5002حبسب القطاع القانوين يف الفتة يف اجلزائر توزيع املستوردين   130
 193                                             .8035-8000حسب جمموعات السلع للفتة  واردات اجلزائربنية تطور  131
 191 .8035 – 8008م يف اجلزائر يف الفتة يف قطاع م ص احملدثة  مناصب الشغلتطور  132
 195 . 8035– 8008يف قطاع م ص م يف اجلزائر يف الفتة احملدثة  الشغل يف مناصبمسامهة املؤسسة الواحدة تطور  133
 194 .2014-8008للفتة  اجلزائريف املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف التشغيل سامهة األمهية النسبية ملتطور  134
 196 .8034 – 8000 تطور معدل البطالة يف اجلزائر يف الفتة 135
 196 .8034 –8000 يف الفتة تونس و املغربتطور معدل البطالة يف  136
 199 .األمهية النسبية لكل مصدر  مصادر االيرادات احلكومية يف جمموعة خمتلفة من الدول و 137
 500 .الدول الناميةاهليكل الضرييب  يف جمموعة خمتلفة من   138
 503 .5002-5000منو  اإليرادات الضريبية يف اجلزائر للفتة  139
 508 .8035-8000النمو السنوي يف اإليرادات الضريبية يف اجلزائر للفتة  140
 508 .5002-5000اجلزائر للفتة  ارتباط التطور السنوي للحصيلة الضريبية باجلباية البتولية يف  141
 505 .5002-5002للفتة  يف اجلزائر سامهة املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف حصيلة اجلباية العاديةم 142
 504 .8038لسنة  يف اجلزائر التوزيع القطاعي للمؤسسات التابعة ملديرية املؤسسات الكربى للضرائب 143
 504 .5002-5000تركيبة الضرائب املتعلقة باإلنتاج الوطين يف اجلزائر للفتة  144
 504 . 5009-5002مسامهة املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف احلصيلة الضريبية يف الصني للفتة  145
 506 .5002-5000تطور بنية اإليرادات الضريبية يف اجلزائر للفتة  146
 502 .5002-5000زائر للفتة خارج اجلباية البتولية يف اجللضرائب املباشرة يف احلصيلة الضريبية لاألمهية النسبية  147
 502 .5002-5000للفتة  املغاربية نسبة مسامهة الضرائب املباشرة يف االيرادات الضريبية لعينة من البلدان 148
 502   .5002-5000بنية إيرادات الضرائب املباشرة يف اجلزائر للفتة  149
 530 2014-5000فتة اجلزائر لل ضة عليها يفتطور معدالت التوظيف وكتلة األجور والضرائب املفرو : 150
 533 .5002-5000الفتة  يف اجلزائر يفتركيبة تعويضات األجراء  151
 533 .5002-5000للفتة  املغاربية نسبة مسامهة الضرائب غري املباشرة يف االيرادات الضريبية لعينة من البلدان 152
 538 .5002-5000للفتة  يف اجلزائر خارج اجلباية البتوليةيف احلصيلة الضريبية لضرائب غري املباشرة لاألمهية النسبية  153
 538                 . 5002 - 5000للفتة  يف اجلزائر تطور بنية الضرائب على املعامالت 154
 531 .8035-8000يف الفتة يف اجلزائر  احلصيلة الضريبيةهيكل االقتصاد وبنية العالقة بني  155
 534 .8035-8000نسبة االيرادات الضريبية اىل الناتج احمللي اخلام يف اجلزائر يف  الفتة  156
 536 .5002-5002للفتة  يف اجلزائر توقعات مسامهة احلصيلة الضريبية يف االيرادات العامة 157
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 الصفحة العنوان الرقم
 100 2102-2112توزيع املشاريع االستثمارية احملدثة يف اطار وكالة تطوير االستثمار على القطاعات االقتصادية يف الفرتة  10
 120 2105-2112توزيع املشاريع االستثمارية احملدثة يف اطار وكالة تشغيل الشباب على القطاعات االقتصادية يف الفرتة  12
 123  2102-2112توزيع املشاريع االستثمارية احملدثة يف اطار صندوق التأمني عن البطالة على القطاعات االقتصادية يف الفرتة  11
 112 2102-2115تطور عدد املشاريع املستفيدة من سلف الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر حبسب القطاع يف الفرتة  12
 161 2102-2110صغرية و املتوسطة يف اجلزائر يف الفرتة تطور منظومة املؤسسات ال 15
 161 2014-2110النمو السنوي ملنظومة املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف اجلزائر يف الفرتة  16
 130 2102-2110حساب قطاع النشاط يف الفرتة يف اجلزائر ( أشخاص معنوية)توزيع املؤسسات الصغرية و املتوسطة 13
 135 .2100-2110يع األنشطة احلرفية الصغرية يف اجلزائر حسب القطاع يف الفرتة تطور توز  10
 133 2102-2110حسب املناطق للفرتة يف اجلزائر ( األشخاص املعنوية) توزيع املؤسسات الصغرية و املتوسطة اخلاصة 10
 130 2101-2111يف اجلزائر حسب املناطق يف الفرتة ( األشخاص الطبيعية) توزيع املؤسسات اخلاص 01
 100 2102-2112تطور بنية الناتج احمللي اخلام يف اجلزائر  يف الفرتة  00
 105 2102-2112يف اجلزائر يف الفرتة حسب القطاع القانوين تركيبة القيمة املضافة مبا فيها احملروقات  02
 106 2102-2110توزيع القيمة املضافة للقطاع اخلاص خارج احملروقات على أهم القطاعات يف اجلزائر للفرتة  01
 103 2102-2111تركيبة القيمة املضافة االمجالية  يف اجلزائر حبسب القطاعات االقتصادية للفرتة  02
 100 2102-2111تطور بنية صادرات اجلزائر حسب جمموعات السلع يف الفرتة  05
 101 2102-2112تطور مناصب الشغل احملدثة يف قطاع املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف اجلزائر يف الفرتة  06
 105 2102-2112املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف التشغيل يف اجلزائر يف الفرتة تطور األمهية النسبية ملسامهة  03
 211 2102-2111 اجلزائر يف الفرتة النمو السنوي لإليرادات الضريبية يف 00
 216 2102-2111تطور بنية االيرادات الضريبية يف اجلزائر يف الفرتة  00
 210 2102-2111تطور بنية ايرادات الضرائب املباشرة يف اجلزائر يف الفرتة  21
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 العنوان الرقم
 . 2014-1122حصيلة نشاط  مشاتل املؤسسات يف اجلزائر يف الفرتة  01
 . 1124 -1122حصيلة نشاط  مراكز التسهيل يف اجلزائر يف الفرتة  20
 . 1124 -1114الوضعية العامة للملفات املعاجلة من قبل صندوق ضمان قروض م ص م حسب قطاع النشاط للفرتة  20
 .1124 -1114العامة للملفات املعاجلة من قبل صندوق ضمان قروض م ص م حسب املناطق و الواليات للفرتة الوضعية  24
 .     1124-1112الوضعية العامة للملفات املعاجلة من قبل صندوق ضمان قروض االستثمارات للم ص م حسب قطاع النشاط للفرتة  25
 . يف تونس الضريبة التقديرية معدالت جدول 26
 .0992يف املغرب بعد الضريبة على الدخل  تطور معدالت 27
 .اجلدول التصاعدي لضريبة دخل األشخاص الطبيعية يف تونس 20
 . حقوق التسجيل املطبقة يف اجلزائر 29
 .      حقوق الطابع املطبقة يف اجلزائر 02
 .1120-1110ترتيب اجلزائر يف مؤشر دفع الضرائب عربيا و عامليا يف الفرتة  00
 .0220قائمة السلع و النشاطات و اخلدمات املستثناة من احلوافز الضريبية املمنوحة مبوجب قانون االستثمار لسنة  00
 .0200-0222للفرتة  Andiكلفة احلوافز الضريبية املمنوحة للمشاريع احملدثة  يف إطار  00
 .0204-1996للفرتة حسب الواليات  Ansej  توزيع املشاريع االستثمارية احملدثة يف اطار 04
 .0204-1996للفرتة يف خلق مناصب الشغل حسب الواليات  Ansejمسامهة املشاريع االستثمارية احملدثة يف اطار  05
 .0204-0199للفرتة حسب الواليات  cnacتوزيع املشاريع االستثمارية احملدثة يف اطار  06
 .0200-1998للفرتة يف خلق مناصب الشغل حسب الواليات  cnacثة يف اطار احملد مسامهة املشاريع االستثمارية 07
 .توزيع املؤسسات تبعا لفئات عدد العاملني يف املغرب 00
 .0200توزيع املؤسسات حسب احلجم يف تونس يف سنة  09
  1124 -1112تطور عمليات القيد و الشطب يف السجل التجاري يف اجلزائر للفرتة  02
 .1124-1112حسب قطاع النشاط للفرتة ( األشخاص املعنوية)املؤسسات ص م اخلاصة يف اجلزائر توزيع 00
 .0204 -0220تطور م ص م اخلاصة بقطاع احملروقات، الطاقة، املناجم و اخلدمات املتصلة هبا يف اجلزائر للفرتة   00
 . 0204 -0220تطور توزيع املؤسسات الصغرية و املتوسطة اخلاصة يف اجلزائر على فروع قطاع الصناعة التحويلية للفرتة   00
 .0204 -0220تطور توزيع املؤسسات الصغرية و املتوسطة اخلاصة يف اجلزائر على فروع قطاع اخلدمات للفرتة    04
 .0204 -0202اجلزائر حسب القطاع  للفرتة  تطور  توزيع أنشطة األشخاص الطبيعية يف  05
 . 1122التوزيع القطاعي للمؤسسات يف تونس بنهاية سنة  06
 .0200التوزيع القطاعي للمؤسسات على فروع قطاع الصناعات املعملية يف تونس بنهاية سنة  07
 .التوزيع القطاعي للمؤسسات يف املغرب 00
 .وع قطاع الصناعات املعملية يف املغربالتوزيع القطاعي للمؤسسات على فر  09
 .  0204 -0220حسب املناطق  يف اجلزائر للفرتة  ( أشخاص معنوية)توزيع املؤسسات الصغرية و املتوسطة اخلاصة 02
  .1124 -1112توزيع القيمة املضافة احملققة من طرف القطاع اخلاص خارج احملروقات يف اجلزائر يف أهم القطاعات للفرتة  00
                                               .0204 -0222اجلزائر حسب جمموعات السلع للفرتة بنية صادرات تطور  00
 . 0204-0224أهم صادرات اجلزائر من املنتجات خارج احملروقات للفرتة  00
 . 0204 -0222اجلزائر حسب جمموعات السلع للفرتة  بنية واردات تطور  04
 .0204 -0222ور حصيلة اجلباية العادية و اجلباية البرتولية تط 05
 (.املؤسسات اخلاصة ذات الشخصية املعنوية) توزيع املؤسسات الصغرية و املتوسطة حسب الواليات 06
      .                   1124 -1112للفرتة ( أشخاص طبيعية) تطور  توزيع املسجلني يف السجل التجاري حسب الواليات  07
 0200-0222للفرتة  Ansejتطور كلفة االعفاءات اجلبائية املمنوحة للمشروعات االستثمارية احملدثة يف اطار  00
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 .1104-1100في الفترة حصيلة نشاط  مشاتل المؤسسات في الجزائر ( : 10)   الملحق رقم                             
 عدد مناصب الشغل املستحدثة عدد املؤسسات املنشأة عدد املشاريع احملتضنة مشاتل املؤسسات

 12 9 9 1122 عنابة
1121 8 8 21 
1122 8 8 16 
2014 13 13 50 

 18 4 22 1122 وهران
1121 9 8 21 
1122 21 21 21 
2014 10 10 10 

 22 4 9 1122 غرداية
1121 2 2 29 
1122 22 22 42 
2014 09 09 100 

-  1 1 1122 برج بوعريريج
1121 9 9 181 
1122 8 8 176 
2014 05 05 60 

 134 10 10 1124 أم البواقي
 _ - - 1124 ميلة

 102 15 29 1124 بسكرة
 14 04 11 1124 باتنة
 10 02 05 1124 ادرار
 21 09 09 1124 البيض
 355 05 11 1124 خنشلة

 07 03 03 1124 سيدي بلعباس
 110 19 19 1124 ورقلة

 68 29 22 1122 اجملموع
1121 19 18 262 
1122 27 27 272 
2014 134 104 1.025 

صادية اجلزائر ، وزارة الصناعة و املؤسسات الصغرية و املتوسطة و ترقية االستثمار، املديرية العامة لليقظة االسرتاتيجية و الدراسات االقت -:على ءحق ينالمت إعداد امل: املصدر  
غرية و املتوسطة و ترقية اجلزائر ، وزارة الصناعة و املؤسسات الص - .21، ص 1100،   01و االحصائية، نشرية املعلومات االحصائية للمؤسسات ص م ، العدد 

 -. 12، ص 1101،   11عدد االستثمار، املديرية العامة لليقظة االسرتاتيجية و الدراسات االقتصادية و االحصائية، نشرية املعلومات االحصائية للمؤسسات ص م ، ال
لعامة لليقظة االسرتاتيجية و الدراسات االقتصادية و االحصائية، نشرية املعلومات اجلزائر ، وزارة الصناعة و املؤسسات الصغرية و املتوسطة و ترقية االستثمار، املديرية ا

 .12، ص 1104لسنة  12و العدد  .20، ص 1102،   14 اناالحصائية للمؤسسات ص م ، العدد
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 . 2014 -1100في الجزائر في الفترة حصيلة نشاط  مراكز التسهيل ( :  11)رقم  الملحق             

عدد حاملي المشاريع  عدد حاملي المشاريع المستقبلين مراكز التسهيل
 المرافقين

 عدد مناصب الشغل المستحدثة عدد المؤسسات المنشأة دد مخططات األعمال المنجزةع

- -  21 72 262 1122 تيبازة
1121 421 241 46 14 91 
1122 411 214 77 18 82 
2014 344 97 24 28 61 

 221 41 21 211 2.221 1122 وهران
1121 2.222 422 47 212 494 
1122  292 292 12 149 2288 
2014 661 661 22 462 2.166 

- -  1 22 26 1122 أدرار
1121 217 28 19 11 67 
1122  49 21 27 24 42 
2014 121 64 11 24 94 

 291 48 21 149 272 1122 بوعريريج.ب
1121 269 448 26 29 294 
1122  167 122 16 17 291 
2014 142 291 29 12 241 

 26 24 28 21 72 1122 زيإلي
1121 218 274 11 22 111 
1122  218 74 2  -12 
2014 241 211 18 27 92 

 21 4 1 6 122 1122 جيجل
1121 417 268 2 24 212 
1122 249 266 6 2 24 
2014 871 242 22 16 18 

- - -  2 27 1122 تمتنراس
1121 62 29  -21 22 
1122  41 29  -1 7 
2014 26 16 - 11 21 

- - -  11 261 1122 النعامة
1121 484 144 1 84 22 
1122  162 224 7 4 272 
2014 472 286 21 22 221 

 21 2 1 21 21 1122 تندوف
1121 141 26 11 22 26 
1122  277 42 22 21 22 
2014 261 42 24 18 71 

- - -  28 46 1122 اجللفة
1121 126 19 1 1 72 
1122  411 24 -   - -
2014 262 12 17 18 446 

- - - - -  1122 سيدي بلعباس
1121 72 29 22 12 214 
1122  12 12 12 12 126 
2014 21 21 21 41 149 

- - - - -  1122 البليدة
1121 41  - - - -
1122  12 -   - - -
2014 111 11 - 21 12 

 - - - 2 4 1122 بسكرة
2014 212 61 11 17 16 

 - - - 2 2 1122 البيض
2014 226 21 11 12 76 

 - - -  - 2 1122 خنشلة
2014 242 27 22 12 22 

 261 219 76 741 1.712 1122 اجملموع
1121 4.281 1.121 141 287 2.244 
1122  1.218 2.422 297 266 1.291 
2014 4.272 2.722 142 672 2.218 

الجزائر ، وزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية االستثمار، المديرية العامة لليقظة االستراتيجية و الدراسات  - :تم إعداد الملحق بناء على :المصدر  
الجزائر ، وزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية  - ؛، ص 1100،   01مؤسسات ص م ، العدد االقتصادية و االحصائية، نشرية المعلومات االحصائية لل

، الجزائر  - ؛12، ص 1101،   11عدد االستثمار، المديرية العامة لليقظة االستراتيجية و الدراسات االقتصادية و االحصائية، نشرية المعلومات االحصائية للمؤسسات ص م ، ال
حصائية، نشرية المعلومات االحصائية وزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية االستثمار، المديرية العامة لليقظة االستراتيجية و الدراسات االقتصادية و اال

  -.22، ص 1105،   16نشرية المعلومات االحصائية للمؤسسات ص م ، العدد   -.22، ص 1102،   14للمؤسسات ص م ، العدد 
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 . 1104 -1114الوضعية العامة للملفات المعالجة من قبل صندوق ضمان قروض م ص م حسب قطاع النشاط للفترة (:12) رقم  الملحق   
 مناصب الشغل (دج ) قيمة الضمان  املشاريع قطاع انشاط  

 (%)  النسبة العدد (%) النسبة املبلغ ( %) النسبة العدد
  الصناعة

 ناج  و احملاجرامل -
 احلديد و الصلب و الكهرباء -
 مواد البناء و الزجاج -
 .كيمياء، مطاط، بالستيك  -

الصناعة الغذائية، تبغ و    -
 كربيت

 النسيج و األلبسة اجلاهزة -
 اجللود و األحذية -
اخلشب و الفلني و الورق و  -

 الطباعة
 .صناعة خمتلفة -

22 
92 

219  
227 
121  

 
14 
6 

71 
 

41 

2.2 
6.9 
8.2 
8.9 

26.2 
 

2.8 
1.2 
2.2 

 
2.1 

2447.621.119 
2.222.912.777 
4.227.218.211 
2.411.812.928 
6.692.186.821 

 
412.162.122 
297.914.211 

2.262.224.248 
 

2.291.874.681 

2.2 
8.9 

21.2 
9.6 
29 
 

2.2 
1.6 
4.4 

 
2.4 

211 
2.422 
2.471 
4.722 

21.172 
 

812 
179 

1.662 
 

1.886 

2.1 
21.8 
6.9 
9.2 
11 
 

2.6 
1.6 
2.2 

 
2.7 

 62 21.811 62 12.261.217.627 21 682 اجملموع اجلزئي    
 البناء  و األشغال العمومية

 أشغال عمومية -
 البناء -
 الري -

127 
247 
21 

26.2 
22.1 
1.8 

4.827.216.199 
1.811.122.188 
128.121.891 

22.7 
7.9 
1.6 

8.426 
4.912 
222 

26.7 
9.7 
1.2 

 17 22.221 11 7.822.771.177 18 274 اجملموع اجلزئي     
 الفالحة و الصيد البحري

 الفالحة -
 الصيد البحري -

2 
9 

1.1 
1.7 

28.844.611  
162.297.461 

1.1 
1.7 

124 
181 

1.2 
1.6 

 2 226 2 211.141.161 2 21 اجملموع اجلزئي    
   اخلدمات

 الصحة -
 النقل  -
 الصيانة الصناعية -
 السياحة -
 تكنولوجيات  االعالم  -
 االتصال -
 الدراسات التقنية  -

64 
218 
22 
11 
22 
2 
2 

4.9 
9.7 
2.2 
2.2 
1.8 
1.4 
1.4 

1.812.462.182 
2.482.919.227 
444.124.697 
712.261.784 
114.728.224 
78.782.121 
2.881.811 

8 
4.1 
2.2 
1 

1.6 
1.1 
1.2 

1.262 
2.162 
191 
722 
664 
47 

171 

4.7 
1.2 
1.6 
2.4 
2.2 
1.2 
1.2 

 22 2.616 26 2.741.249.767 29 148 جلزئياجملموع ا
 011 6114.4 011 26112112221.22 011 01202 اجملموع الكلي

 .22، ص 1106، 12نشرية املعلومات االحصائية للمؤسسات ص م ، العدد  مت إعداد امللحق بناء على: املصدر  
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 .1104-1114المعالجة من قبل صندوق ضمان قروض م ص م حسب المناطق و الواليات للفترة الوضعية العامة للملفات ( : 04)  الملحق رقم               

 (عامل) عدد مناصب الشغل  (دج ) قيمة الضمان  عدد المشاريع المنطقة 
 الشرق

 عنابة -
 الطارف -
 تبسة - 
 سوق أهراس -
 باتنة -
 بسكرة -
 قسنطينة -
 خنشلة -
 مسيلة  -
 سطيف -
 برج بوعريريج -
 جباية -
 جيجل -
 أم البواقي -
 سكيكدة -
 قاملة -
 ميلة -

18 
21 
27 
22 
16 
21 
28 
2 

27 
41 
12 
84 
4 
2 
8 
2 
8 

919.684.642 
421.172.171 
229.121.812 
247.272.126 
728.149.717 
147.174.947 

2.429.112.941 
212.622.222 
269.622.224 

2.492.121.864 
2.114.288.728 
2.262.741.281 
167.241.928 
212.882.111 
212.917.242 
222.742.861 
218.222.211 

2.288 
219 
411 
449 

2.241 
148 

2.819 
127 
229 

2.842 
2.424 
2.114 
162 
116 
111 
67 

449 

 34.313 1.9.9...6.6.3 143 المجموع الجزئي
 الوسط

 البويرة -
 تيزي وزو -
 بومرداس -
 اجلزائر -
 البليدة -
 تيبازة -
 املدية -
 اجللفة -

28 
224 
21 

222 
29 
16 
8 
7 

2.292.427.912 
1.288.677.682 
2.112.141.612 
9.221.621.668 
2.161.248.242 
761.174.727 
211.244.162 
212.992.121 

2.468 
4.224 
2.116 

22.461 
2.222 
2.117 
262 
289 

 31.939 39.334.646.464 9.6 المجموع الجزئي
 الغرب

 ىعني الدفل -
 الشلف -
 تيارت -
 غليزان -
 النعامة -
 سيدي بلعباس -
 عني تيموشنت -
 تيسمسيلت -
 سعيدة -
 و هران -
 معسكر -
 مستغامن -
 تلمسان -

6 
21 
21 
28 
2 

29 
6 
1 
6 

224 
22 
21 
12 

262.476.691 
189.961.222 
682.126.111 
221.268.229 
28.788.881 

222.122.822 
127.211.229 
21.162.421 
78.226.721 

2.191.722.862 
422.782.141 
941.296.214 
687.927.697 

212 
724 
119 
642 
69 

917 
272 
22 

217 
4.266 
2.168 
2.222 
914 

 .6..30 6.666.9.1.109 303 المجموع الجزئي
 الجنوب

 أدرار -
 الوادي -
 بشار -
 غرادية -
 األغواط -
 ورقلة -
 تندوف -
 متنراست -
 اليزي -

8 
7 
1 

21 
4 

29 
2 
2 
1 

292.264.222 
281.972.712 
98.926.128 

126.882.167 
249.177.871 
422.892.126 

7.161.111 
221.171.711 
46.828.411 

116 
249 
226 
412 
111 
472 
24 

219 
26 

 3.613 3.466.631.136 .. المجموع الجزئي
 0.464. 3.3.996.691..1 .3.13 المجموع الكلي

 .41ص ، 1105، 16صائية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة، العدد تم اعداد الملحق بناء على نشرية المعلومات االح: المصدر
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-1112الوضعية العامة للملفات المعالجة من قبل صندوق ضمان قروض االستثمارات للم ص م حسب قطاع النشاط للفترة (:15)رقم الملحق
1104.     

 مناصب الشغل (دج )  اتقيمة الضمان (الملفات) الضمانات قطاع انشاط  
 (%)   العدد (%) النسبة المبلغ ( %)   دالعد

300.  
 البناء و األشغال العمومية -
 نقلال -
  الصناعة -
 الصحة -
 الخدمات  -

96 
90 
4. 

9  
9 

19 
13 
39 

1 
1 

6.0.961.6.0 
406.339...4 

3.344...3.600 
39..400.000 

.4.301.016 

- 
- 
- 
- 
 -

3.11. 
31. 
490 
331 

6. 

90 
33 
33 

. 
1 

 300 3.316 300 3.636.349.660 300 3.9 عالمجمو     
3006 

 عموميةالشغال البناء و األ -
 لنقلا -
 لصناعةا -
 الصحة -
 الخدمات -

391 
3.9 
300 

36 
31 

1. 
14 
33 

4 
. 

3.693..13..31 
6.3.036..33 

3.3.6.1.0.439 
439..33.43. 
3.0.6...000 

14 
36 
1. 

6 
1 

3.330 
49. 

3.303 
363 
336 

.3 
33 
36 

. 
1 

 300 4.330 300 .6..613.043.. 300 493 المجموع      
3030  

 البناء و األشغال العمومية -
 النقل -
 الصناعة -
 الصحة -
 الخدمات -

3.3 
39. 
319 

39 
3. 

1. 
13 
39 

1 
. 

6.960.316.6.6 
1..3..66.133 

33.0.0..06...0 
3.391.1.6.394 

60..661.6.6 

10 
34 
46 

. 
4 

- 
 -
 -
 -
-  

- 
 -
 -
 -
- 

 - - 300 10..93..4.3..3 300 34. المجموع     
3033  

 .البناء و األشغال العمومية -
 النقل  -
 الصناعة -
 .لصحةا -
 الخدمات -

283 
244 
243 

31 
34 

34 
29 
29 

4 
4 

7.499.782.617 
2.584.265.691 

12.898.320.993 
1.168.735.520 

407.034.545 

31 
11 
53 

5 
2 

3.866 
1.332 
6.649 

602 
210 

30 ,54 
10,52 
52,52 

4,69 
3,99 

 300 33.9.6 300 316.199.....34 300 19. المجموع 
3033  

 البناء و األشغال العمومية -
 النقل -
 الصناعة -
 الصحة -

 الخدمات -

36. 
394 
301 

13 
10 

13 
39 
11 

. 

. 

1.0.9.000.000 
606.000.000 

..666.000.000 
904.000.000 
36..000.000 

3. 
. 

.. 
9 
1 

1...9 
3.36. 
4.436 

469 
130 

19 
33 
44 

. 
1 

 300 6.6.6 300 43.000.000..30 300 931 المجموع
3031  

 البناء و األشغال العمومية -
 النقل -
 الصناعة -
 الصحة -
 الخدمات -

363 
33. 
333 

43 
4. 

13 
33 
14 

6 
. 

4.940.000.000 
3...3.000.000 

30.699.000.000 
3.46..000.000 

..3.000.000 

34 
. 

.9 
. 
4 

1.33. 
.34 

1..09 
..0 
906 

1. 
6 

41 
9 
6 

 300 636.. 300 06.000.000..36 300 930 المجموع
3034       

 البناء و األشغال العمومية -
 النقل -
 الصناعة -
 الصحة -
 الخدمات -

363 
303 
396 

.0 

.6 

36 
3. 
40 

6 
6 

..366.610.000 
3.096.110.000 

34.366.360.000 
1..6..610.000 
1.06..310.000 

30 
. 

.. 
6 
6 

1.444 
9.1 

4..03 
9.. 
9.9 

1. 
6 

4. 
6 
6 

 300 6.643 300 60.000...1..43 300 963 المجموع

 
، 1112ت للسنوا 12، و 14، 11، 11، 02، 02، 04نشرية املعلومات االحصائية للمؤسسات ص م األعداد  مت إعداد امللحق بناء على: املصدر 

 .1104، و 1102، 1101 ،1100، 1101، 1112
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 . في تونس الضريبة التقديرية معدالت جدول : ( 09)رقم  الملحق                     
 شرحية من رق  املعامالت (بالدينار)مبلغ الضريبة 

 2.111إىل  1من  25
 6.111إىل  2.1110112من  45
 9.111إىل  6.1110112من  75

 21.111إىل  9.1110112من  120
 22.111إىل  21.1110112من  180
 28.111إىل  22.1110112من  260
 12.111إىل  28.1110112من  360
 14.111إىل  12.1110112من  460
 17.111إىل  14.1110112من  580
 21.111إىل  17.1110112من  700

 .يعيين والضريبة على الشركاتمجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبتونس، وزارة المالية،  : المصدر                 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 .(درهم: الوحدة.) 3660في المغرب بعد الضريبة على الدخل  تطور معدالت( : 06)رقم  الملحق              
3660 3661 3664 3669 

 المعدل قسط الدخل الخاضع المعدل قسط الدخل الخاضع المعدل قسط الدخل الخاضع المعدل  قسط الدخل الخاضع
 %1 28.111ال يتجاوز  %1 28.111ال يتجاوز  %1 22.111ال يتجاوز  %1 21.111ال يتجاوز 
21.112- 14.111 24% 22.112- 14.111  24% 28.112 – 14.111  24% 28.112- 14.111  22% 
14.112-26.111 11% 14.112-26.111  11% 14.112 – 26.111  11% 14.112-26.111  12% 
26.112-61.111  26% 26.112-61.111  26% 26.112-61.111  26% 26.112-61.111  22% 
 %44  61.111ما جتاوز  44%  61.112-91.111 44%  61.112-91.111 44%  61.112-91.111
- -  %46 91.111ما جتاوز   46%  211.111 -91.112 46%  211.111 -91.112

- -  - - %48  211.111ما جتاوز  48%  111.111 -211.112
- - - - - -  %21   111.111ما جتاوز 

أفريقيا  -ة تحليلية للنظام الجبائي المغربيدراس –عبد السالم أديب، السياسة الضريبية واستراتيجية التنمية : تم إعداد الملحق بناء على : رجعالم
 396 –.39ص  ،  .366الشرق للطباعة،

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 (.دينار تونسي: الوحدة) ص الطبيعية في تونسالجدول التصاعدي لضريبة دخل األشخا(:  .0)رقم  الملحق  

 النسبة شرحية الدخل
 %  1 د 2.211إىل  1من 
 % 22 د 2.111د إىل  2.2110112من 
 % 11 د 21.111د إىل  2.1110112من 
 % 12 د 11.111د إىل  21.1110112من 
 % 21 د 21.111د إىل  11.1110112من 

 % 22 د 21.111ما فوق 

 .44، الفصل مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركاتتونس، وزارة المالية،  :إعداد الملحق بناء على تم المصدر  
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 . حقوق التسجيل المطبقة في الجزائر(: 06)رقم  الملحق                            
 قوقمعدل احل األساس اخلاضع طبيعة املعامالت
 %2 .الثمن املصرح به مع إضافة األعباء اليت يفرضها البائع على املشرتي بيوع العقارات
 %102 .الثمن املصرح به بيوع املنقوالت

 .االجيارات املخصصة لإلستعمال السكين - االجيارات
جزافا  الثمن الكلي لإلجيار مع إضافة األعباء و اليت حتدد: االجيارات حمدودة املدة -

 عدم حتديدها يف العقد حالة بثلث قيمة االجيار يف
 .الثمن الكلي لإلجيار يف عشرة أضعاف: االجيارات مدى احلياة -
-28و هي شبه حمددة املدة و لكنها طويلة  و تكون ملدة بني ) االجيارات احلكرية  -

 .الثمن الكلي لإلجيار يف عشرين ضعف(:سنة 99
 .حق العتبة أو قيمة التنازل أو القيمة اإلجيارية: جيارالتنازل عن احلق يف األ -

 (ثابت حق)دج  211 -
- 1% 
 
- 2% 
- 1% 
 
- 2%. 

من قيمة  %21قيمة األصول اخلاضعة مضافا اليها قيمة األثاث و اليت يت  تقديرها بـ  الرتكات
اريف األصول يف حالة عدم حتديد قيمتها يف التصريح بالرتكة بعد استبعاد الديون و مص

 .اجلنازة

للورثة من الدرجة األوىل قبل أن  2% -
 .1124تعفى يعفوا مبوجب قانون املالية 

 .للورثة من باقي الدرجات 2% -
 .للهبة من الدرجة األوىل %2 - .الثمن املصرح به يف العقد اهلبات

 .للهبة من باقي الدرجات 2% -
األنصبة  قسمة غري املتساوية يعامل فرق األصول الصافية املقسمة غري أنه يف حالة ال القسمة

 .البيع كعملية بيع و تطبق عليه حقوق
 .القسمة قوقبالنسبة حل 202% -
 لفرق أنصبة العقارات 2% -
 .لفرق أنصبة املنقوالت 102% -

قيمة حصة من احلصص و يف حالة ما اذا كانت غري متساوية يطبق :مبادلة العقارات - املبادلة
 .البيع حقوقعلى فرق األنصبة 

يعترب العقار هو املال موضوع البيع و املنقول مثنا له غري : مبادلة العقارات باملنقوالت -
 .حلقوقأنه اذا كانت قيمة العقار تفوق قيمة املنقول تعترب هي أساس حساب ا

 .يتمثل األساس يف أكرب حصة: مبادلة املنقوالت -

 .لفرق األنصبة %2للمبادلة و  102% -
 
- 2% 
 
- 102% 

عقود تأسيس الشركات و ما 
 تعرفه من تعديالت

 .قيمة رأس املال أو األصول العقارية و املنقولة: عقود التأسيس -
 
 
 
 .قيمة املسامهات اجلديدة:رفع رأس املال -
 
 
 
 
ثابت اذا كان بسبب اخلسارة أما اذا كان بسبب توزيع بعض  حق:ختفيض رأس املال -

 .القسمة حقاحلصص يطبق 
ثابت  حقاذا مل ينتج عن التحويل شركة جديدة يطبق :حتويل الشكل القانوين للشركة -

 .أما أذا نتج عنه ميالد شركة جديدة فاألساس هو إمجايل رأس املال
 قيمة احلصص و األسه :التنازل عن األسه  و حصص الشركات -
 .عقود حل الشركات -

 2111دون أن يقل الرس  عن  102% -
بينما ال جيب أن يقل عن دج كحالة عامة 

 211.111دج و ال يزيد عن  21.111
 .دج بالنسبة لشركات املسامهة

 %2للمسامهات اجلديدة و  102% -
للزيادات عن طريق دمج االحتياطات و 
األرباح غري أنه اذا سبق هلذه األخرية أن 
خضعت للضريبة على األرباح فيطبق عليها 

 .%102معدل 
 %202دج و  211ثابت  حق -

 .للقسمة
يف  %102دج و  211ثابت  حق -

 .احلالة الثانية
- 102% 
 .دج 2111ثابت حق  -

 .29، ص3034الجزائر، وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب، النظام الجبائي الجزائري، منشورات الساحل، : المصدر       
 1122 قانون المالية لسنة -                        
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       .حقوق الطابع المطبقة في الجزائر(: 30) رقم  الملحق                           
 قيمة احلقوق البيان تصنيف حقوق الطابع

 ورق عادي - الطابع احلجمي
 ورق سجل -
 .نصف و رقة عادية -

 .دج 41
 .دج 61
 .دج 11

 .السندات مبختلف أنواعها - طابع املخالصات
 
 
 
 .ة إيصالالوثائق اليت هي مبثاب -
 .اإليصاالت اليت تثبت إيداعا نقديا مت لدى مؤسسة أو شخص طبيعي -

أو جزء من ( دج211)عن كل قسط من مائة دينار( دج2)دينار -
) دون أن يقل املبلغ املستحق  عن ( دج211)القسط من مائة دينار

 (.دج1.211)أو يفوق ( دج2
 .دج 11 -
 .دج 11 -

 جواز السفر - استخراج الوثائق
 .رخصة الصيد -
 .بطاقة التعريف  -
 .بطاقة التعريف املهنية للمثل -
 .بطاقة التعريف املغاربية -
 .بطاقة اقامة األجانب -
 .البطاقة اخلاصة للتجار و الصناعيني  و احلرفيني األجانب -
 .نسخة مماثلة لبطاقة إقامة األجانب -

 . 1122دج بداية من  6.111دج مت رفعه إىل  1.111 -
 .دج 211 -
 (.1122ألغي الطابع بداية من .) دج 211 -
 .دج 211 -
 .دج 211 -
 .دج 2.111 -
 .دج 21.111 -
 .دج 2.111 -

 .دج 211دج أو جزء من  211دج عن كل  1021 .السفتجة، سند آلمر، أوراق و سندات غري قابلة للتداول - طابع األوراق التجارية
 .دج 4.111-  طابع السجل التجاري

 حتدد التعريفة حسب نوع السيارة و سنة وضعها يف السري-  .مة السياراتقسي
 ..303قانون المالية لسنة  -10، ص3034الجزائر، وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب، النظام الجبائي الجزائري، منشورات الساحل، : المصدر           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1106-1116ترتيب الجزائر في مؤشر دفع الضرائب عربيا و عالميا في الفترة (:  00)رقم  الملحق     

 الرتبة الدولة
3039 

مؤشر عدد مدفوعات الضرائب 
 سنويا

 وقت المستغرق للتعامل مع السلطاتال
 الضريبية

 (ويا ساعات سن)  

 (  %) اجمالي الضرائب من األرباح 

-1116 1126 عامليا عربيا 
1126 

 1126-1116 1126اجملموع أخرى العمل األرباح 1116-1126 1126

 4.1- 71.7 22.2 21.6 6.6  66 - 282 21- 17 269 19 اجلزائر

 2.1 - 22.2 1.1 22.2 1.1 1 61 21 - 22 8 4 البحرين
 1.1 - 27.6 1.1 27.7 27.7 26 81 22 26 82 22 جيبويت
 9.4- 42 4.6 14.2 26.2 221- 291 22- 29 222 17 مصر
 2.6 17.8 1.1 22.2 24.2 1 221 1 24 29 21 العراق
 2.6 - 19.2 1 24.4 22.2 22 222 2- 25 21 8 األردن

 1.2 22 1.1 22 1 1 98 1 21 22 6 الكويت
 2.2 - 21.2 1.4 12.8 6.2 2 282 1 11 42 7 لبنان

 12.4- 72.2 48.2 12.1 1.1 28 724 21 49 287 11 موريتانيا
 1.6 - 49.2 2.4 11.2 12.4 247- 121 11- 16 61 22 املغرب
 2.4 11.9 1.2 22.8 22 26 68 1 14 21 2 عمان
 1 22.2 1.1 22.2 1.1 2 42 2 4 2 2 قطر

22- 2 2 2 السعودية  64 - 2 1.1 21.8 1.1 22 1.2 
 4.2- 42.4 24.7 29.1 22.2 1 281 1 42 241 26 السودان
 1.8- 41.7 1.4 29.2 12.1 1 226 1 11 229 24 سوريا
 1.7 - 29.9 12.9 12.1 21.8 214- 244 24- 8 82 21 تونس

 2.2 22.9 2.8 24.2 1.1 1 21 21- 4 2 2 االمارات
 7.1- 22.2 1.2 1.1 22 8- 261 22- 18 26 9 فلسطني
 262.6- 22.2 2.8 22.2 11 1 148 1 44 222 22 اليمن
 1 21.8 1.2 21.2 11 1 889 1 29 261 28 ليبيا

 21.7- 24.1 6.8 26.6 21.9 28.2- 127.6 4 - 11.9 - - املتوسط
Oecd - - 22.1 - 4.2 282.2 -42.4 26.6 11.9 1.2 42.8 - 2.6 

، 1106تثمار، سلسلة أداء األعمال في الدول العربية، مؤشر دفع الضرائب، بناء على تقرير المؤسسة العربية لضمان االس الملحقتم اعداد  :المصدر
 .11ص 
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 .3034-1996للفترة حسب الواليات  Ansej  توزيع المشاريع االستثمارية المحدثة في اطار :(34)الملحق رقم    
عدد  الوالية

 المشاريع
 قيمة االستثمارات

 (دج 121)    
 قيمة االستثمارات  شاريععدد الم الوالية

 (دج 121) 
 قيمة االستثمارات  عدد المشاريع الوالية

 ( دج 121) 

 4.191.741 2.226 اليزي 22.222.691 4.271 اجللفة 21.299.271 2.189 ادرار
 22.172.717 4.612 بوعريريج. ب 22.214.628 2.296 جيجل 11.226.614 8.178 الشلف
 12.741.811 7.284 بومرداس 22.662.222 22.226 طيفس 21.262.222 2.122 األغواط

 24.244.267 6.211 الطارف 22.464.267 8.881 سعيدة 12.272.126 7.227 أم البواقي
 2.911.862 2.294 تندوف 24.296.462 2.726 سكيكدة 12.992.482 6.926 باتنة

 22.492.277 2.222 تيسمسيلت 12.291.862 7.782 بلعباس. س 48.241.762 26.626 بجاية
 26.171.212 2.888 الوادي 12.642.177 6.968 عنابة 28.286.112 6.722 بسكرة
 28.419.922 2.822 خنشلة 29.292.811 6.261 قاملة 8.862.118 1.766 بشار

 21.484.186 4.272 سوق أهراس 17.871.167 9.912 قسنطينة 11.262.296 7.224 البليدة

 17.461.192 9.824 تيبازة 22.979.197 4.862 املدية 29.948.922 6.269 البويرة
 29.148.244 7.122 ميلة 11.648.961 7.219 مستغامن 7.121.278 2.817 تمنراست

 27.121.968 6.271 عني الدفلى 26.811.211 2.292 املسيلة 22.621.282 4.666 تبسة

 6.221.619 2.914 النعامة 11.629.214 7.648 معسكر 19.749.691 9.786 تلمسان
 22.118.726 2.414 عني متوشنت 28.286.929 4.417 ورقلة 27.142.274 2.886 تيارت

 24.127.244 4.221 غرداية 26.692.919 24.242 وهران 21.111.184 27.672 تيزي وزو
 24.211.221 6.224 غليزان 4.821.999 2.721 البيض 217.126.661 22.417 الجزائر
 2.117.128.121 222.141 اجملموع

 .44، ص 1122لسنة   16نشرية م ص م رق   إحصائياتبناء على  امللحقمت إعداد  :املصدر      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .3034-1996للفترة مناصب الشغل حسب الواليات توفير في  Ansejمساهمة المشاريع االستثمارية المحدثة في اطار :(.3)الملحق رقم 
 عدد المناصب الوالية عدد المناصب الوالية عدد المناصب الوالية

 1.284 اليزي 22.122 اجللفة 8.714 ادرار
 7.282 بوعريريج. ب 22.174 جيجل 28.982 الشلف
 27.621 بومرداس 28.112 سطيف 7.181 األغواط

 24.418 الطارف 28.281 سعيدة 24.217 أم البواقي
 2.261 تندوف 22.214 سكيكدة 27.622 باتنة

 8.822 تيسمسيلت 26.984 بلعباس. س 41.142 بجاية
 7.618 الوادي 22.116 عنابة 26.281 بسكرة
 22.474 خنشلة 24.221 قاملة 6.429 بشار

 8.112 سوق أهراس 16.247 قسنطينة 28.196 البليدة

 19.214 تيبازة 21.227 املدية 22.264 البويرة
 24.222 ميلة 27.472 مستغامن 2.141 تمنراست

 21.492 عني الدفلى 21.122 املسيلة 8.288 تبسة

 4.684 النعامة 28.172 معسكر 11.412 نتلمسا
 22.276 عني متوشنت 22.467 ورقلة 21.421 تيارت

 22.111 غرداية 27.924 وهران 44.922 تيزي وزو
 24.186 غليزان 4.441 البيض 86.128 الجزائر

 812.918   -  المجموع

 .44، ص 1122 لسنة  16رق  نشرية م ص م  إحصائياتبناء على  امللحقمت إعداد  :املصدر      
 

 
 



 المالحق

464 

 

 (.3س )3031-199.للفترة حسب الواليات  cnacتوزيع المشاريع االستثمارية المحدثة في اطار : ( 39)الملحق رقم                       
 عدد المشاريع الوالية عدد المشاريع الوالية عدد المشاريع الوالية

 226 اليزي 279 اجللفة 228 ادرار
 2.212 بوعريريج. ب 2.222 جلجي 1.912 الشلف
 871 بومرداس 2.712 سطيف 486 األغواط

 1.129 الطارف 891 سعيدة 1.161 أم البواقي
 222 تندوف 2.678 سكيكدة 1.122 باتنة

 2.147 تيسمسيلت 2.641 بلعباس. س 2.718 بجاية
 2.182 الوادي 2.249 عنابة 1.491 بسكرة
 2.221 خنشلة 1.142 قاملة 492 بشار

 2.429 سوق أهراس 2.214 قسنطينة 1.224 البليدة
 2.882 تيبازة 1.271 املدية 2.272 البويرة

 2.772 ميلة 1.218 مستغامن 271 تمنراست
 2.414 عني الدفلى 847 املسيلة 2.824 تبسة

 242 النعامة 2.222 معسكر 1.612 تلمسان
 2.242 عني متوشنت 981 ورقلة 1.744 تيارت

 266 غرداية 2.719 وهران 2.141 تيزي وزو
 2.464 غليزان 287 البيض 2.191 الجزائر

 84.264  المجموع
 .41، مرجع سابق، ص 3031لسنة  31نشرية م ص م رقم  إحصائياتبناء على  الملحقتم إعداد  :المصدر                 

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ  ــ
 (.3س )3031-1998للفترة في خلق مناصب الشغل حسب الواليات  cnacمساهمة المشاريع االستثماريةالمحدثة في اطار (:  36)الملحق رقم        

 عدد المناصب الوالية عدد المناصب الوالية عدد المناصب الوالية

 861 اليزي 642 اجللفة 2.161 ادرار
 2.269 يجبوعرير . ب 2.772 جيجل 4.496 الشلف
 1.166 بومرداس 2.879 سطيف 2.168 األغواط

 2.727 الطارف 2.448 سعيدة 2.617 أم البواقي
 2.192 تندوف 2.112 سكيكدة 2.271 باتنة

 4.186 تيسمسيلت 1.721 بلعباس. س 2.228 بجاية
 2.812 الوادي 6.617 عنابة 4.911 بسكرة
 1.119 خنشلة 4.676 قاملة 2.172 بشار

 1.992 سوق أهراس 8.467 قسنطينة 2.422 البليدة

 2.226 تيبازة 2.726 املدية 1.729 البويرة
 4.482 ميلة 2.724 مستغامن 892 تمنراست

 2.988 عني الدفلى 2.969 املسيلة 2.147 تبسة

 741 النعامة 6.917 معسكر 4.861 تلمسان
 1.422 عني متوشنت 2.762 ورقلة 6.412 تيارت

 2.199 غرداية 2.421 هرانو  9.184 تيزي وزو
 1.718 غليزان 892 البيض 21.277 الجزائر

 262.112  المجموع
 41، ص 3031لسنة  31و نشرية رقم  .43، ص 3033م ص م لسنة  إحصائيات نشرية  بناء علىالملحق  إعدادتم : رالمصد     

 .العاملين في المغربتوزيع المؤسسات تبعا لفئات عدد : ( .3)الملحق رقم                   
 اجملموع فأكثر 111 299-21 49-21  9-2 عدد العمال

 721.926 724 1.427 24.212 722.661 العدد عدد املؤسسات
 211 1.19 1.21 2.88 97.71 (%)النسبة

Source :
 

Maroc, Direction de la Statistique 2001-2002, Rapport n :1, Résultats Relatifes Aux établissement 

économiques , Decembre 2004, p 48. 

                                  



 المالحق

464 

 

 .3033توزيع المؤسسات حسب الحجم في تونس في سنة (  :36)الملحق رقم                   
 اجملموع الكبرية م.ص.م املتوسطة الصغرية البالغة الصغر  عدد العمال

 611.111 816 27.267 1.676 24.892 282.849 العدد عدد املؤسسات
 211 1.2 1.9 1.4 1.2 96.94 (%)النسبة

Source : République Tunisienne ,Ministère de la planification et du Développement Régional,  Institut Tunisien de la Compétitivité et des Études 

Quantitatives, Caractéristiques du tissu  industriel tunisien en 2011 Cadre institutionnel et Financement des PME, 2011, p 6. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1104 -1110تطور عمليات القيد و الشطب في السجل التجاري في الجزائر للفترة : (11)الملحق رقم                  

 األشخاص املعنوية األشخاص الطبيعية 
 (%)التطور الشطب (%)التطور القيد (%)التطور الشطب (%)التطور القيد 

1112 92.224  -29.141  -9.182  -2.892  -
1111 88.288 - 202 22.111 - 2101 22.771 2206 1.112 209 
1112 212.244 2609 21.119 -902 21.212 - 1602 1.271 802 
1114 217.886 401 24.121 6904 21.494 1204 2.242 4406 
1112 214.726 2206 49.889 -8 21.264 - 2 2.228 2106 
1116 212.118 - 204 22.892 4 21.717 - 21 4.792 2202 
1117 214.124 108 62.999 2902 21.661 - 106 4.764 - 106 
1118 212.989 206 61.197 - 107 22.421 1601 2.121 908 
1119 248.962 1102 61.112 201 22.228 1701 2.128 - 402 
1121 222.246 1202 211.221 9204 21.429 - 702 7.268 2108 
1122 122.264 21.24 221.224 16.76 22.281 7.28 8.221 7.42 
1121 266.241 - 18.78 92.812 - 27.28 24.818 21.66 6.246 - 29.21 
1122 266.149 -1.1112 99.121 2026 22.211 4068 7.111 7.12 
1124 266.812 1.22 96.911 - 1.26 27.222 22.82 7.671 9.42 

                         Sourse : - Algérie, ministére du commerce, centre national du Registre du commerce, les créations  d’entreprise en Algérie, statistiques 1101, Avril 2011, p 

92-93. 

 - Algérie, ministère du commerce, centre national du Registre du commerce, les créations  d’entreprise en Algérie, statistique 1102, 
2014, p 68 -71. 

- Algérie, ministère du commerce, Rapport de conjoncture du secteur du commerce de l'année 2014 ,février 2015, p 3. 

          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1104-1112حسب قطاع النشاط للفترة ( األشخاص المعنوية)توزيع المؤسسات ص م الخاصة في الجزائر(:10)الملحق رقم                     

 اجملموع اخلدمات الصناعة التحويلية بناء و أشغال عمومية ..و املناج .احملروقات الفالحة و الصيد  السنوات
 117.949 94.997 42.222 62.799 2.262 1.477 العدد 3001

% 2.29 1.26 22.64 11.91 42.68 211 
 112.449 211.842 42.719 71.869 2.161 1.748 العدد 1114

% 2.12 1.26 21.21 11.18 42.62 211 
 142.841 221.644 48.282 81.726 2.221 1.947 العدد 1112

% 2.11 1.22 21.82 29.61 42.81 211 
 169.816 212.781 21.686 91.711 2.421 2.286 العدد 1116

% 2.28 1.24 22.62 28.78 42.88 211 
 192.946 222.222 22.279 211.121 2.262 2.412 العدد 1117

 % 2.22 1.22 24.21 28.11 42.98 211 
 212.287 247.281 26.268 222.978 2.661 2.299 العدد 1118

% 2.11 1.22 24.84 27.61 42.91 211 
 242.911 229.444 28.812 211.128 2.772 2.641 العدد 1119

% 2.12 1.22 22.24 27 46.12 211 
 269.229 271.622 62.118 219.761 2.871 2.186 العدد 1121

% 1.82 1.21 22.22 26.28 46.72 211 
 292.762 286.227 62.891 222.721 2.926 4.116 العدد 1122

% 2.11 1.21 24.62 26.22 47.22 211 
 411.227 114.149 67.227 241.111 1.121 4.177 العدد 1121

% 2.12 1.49 22.82 26.17 48.27 211 
1122     

 
 459.414 228.592 73.037 150.910 2.259 4.616 العدد

% 1 0.49 32.84 15.90 49.75 211 
 496.989 122.619 78.218 229.772 1.429 2.128 العدد 1124

% 2.12 1.49 21.24 22.72 21.62 211 
الصادرة في  39و 34 ،31 ،33، 30، .3، 39، 34، 33،  9على نشريات احصائيات المؤسسات ص م  الصادرة عن الوزارة المعنية رقم  الملحق بناءتم إعداد : المصدر
 .، مرجع سابق.303-3001الفترة 
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 .3034-3001م الخاصة بقطاع المحروقات، الطاقة، المناجم و الخدمات المتصلة بها في الجزائر للفترة   تطور م ص: (11)الملحق رقم         
 اجملموع املناج  و احملاجر خدمات األشغال البيرتولية احملروقات املياه و الطاقة السنوات
 2.262 221 221 467 26 العدد 1112

% 4.82 41.22 22.28 42.82 211 
 2.161 249 248 212 61 العدد 1114

% 4.72 41.12 22.71 42.21 211 
 2.221 611 264 211 64 العدد 1112

% 4.74 28.66 21.24 44.44 211 
 2.421 627 288 222 74 العدد 1116

% 2.21 26.61 21.96 42.22 211 
 2.262 711 122 244 84 العدد 1117

 % 2.26 24.76 22.72 46.22 211 
 2.661 784 122 222 94 العدد 1118

% 2.66 22.29 22.92 47.12 211 
 2.772 867 142 262 211 العدد 1119

% 2.74 22.72 22.69 48.84 211 
 2.871 927 171 281 212 العدد 1121

% 2.41 22.12 24.24 49.12 211 
 2.926 928 192 299 216 العدد 1122

% 2.41 21.61 24.97 48.97 211 
 1.121 2.111 222 616 222 ددالع 1121

% 2.42 21.21 22.12 48.82 211 
 1122     
 

 1.129 2.122 214 766 228 العدد
% 2.11 22.91 24.24 46.48 211 

 1.429 2.178 222 888 211 العدد 1124
% 2.11 26.41 24.29 44.29 211 

 ، .303-3001الصادرة في الفترة  39و 34، 33،31، 30، .3، 39، 34، 33،  9ص م  الصادرة عن الوزارة المعنية رقم  على نشريات احصائيات المؤسسات الملحق بناءتم إعداد : المصدر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .3031-3001وزيع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الخاصة في الجزائر على فروع قطاع الصناعة التحويلية للفترة  تطور ت: (12)الملحق رقم      
احلديد و  السنوات

 الصلب 
كمياء، مطاط،  مواد البناء

 بالستيك
اخلشب و . ص اجللد.ص النسيج.ص الغذائية. ص

 الورق
 اجملموع خمتلفة.ص

 42.222 1.921 8.412 2.284 2.614 22.128 2.624 2.766 6.724 العدد 1112
% 22.21 22.12 2.71 21.1 8.21 2.28 29.21 6.69 211 

 42.719 2.162 9111 2.429 2.724 22.672 2.717 2.949 7.216 العدد 1114
% 22.28 22.1 2.77 19.99 8.26 2.29 29.68 6.69 211 

 48.282 2.292 9.621 2.212 2.882 24.474 2.821 6.228 7.226 العدد 1112
% 22.29 21.72 2.84 21.12 8.12 2.26 29.92 6.61 211 

 21.686 2.197 21.211 2.228 4.129 22.171 2.967 6.269 7.916 العدد 1116
% 22.29 21.26 2.88 21.21 7.91 2.17 11.21 6.21 211 

 22.279 2.446 22.129 2.618 4.221 26.219 1.184 6.748 8.222 العدد 1117
 % 22.29 21.29 2.89 21.16 7.72 2.12 11.64 6.42 211 

 26.268 2.264 22.848 2.667 4.192 27.142 1.112 7.224 8.794 العدد 1118
% 22.24 21.64 2.89 21.22 7.28 1.92 11.94 6.21 211 

 28.812 2.644 21.221 2.621 4.226 27.679 1.221 7.498 9.274 العدد 1119
% 22.61 21.72 2.92 21.16 7.24 1.81 12.21 6.11 211 

 62.118 2.742 22.162 2.677 4.492 28.294 1.446 7.824 9.226 العدد 1121
% 22.61 21.81 2.99 21.14 7.22 1.72 12.22 6.22 211 

 62.891 2.844 22.712 2.728 4.717 29.271 1.612 8.112 9.911 العدد 1122
% 22.49 21.87 4.17 21.1 7.29 1.68 12.44 6.12 211 

 67.227 4.118 24.221 2.764 2.181 11.298 1.812 8.811 21.221 العدد 1121
% 22.21 22.12 4.22 19.92 7.21 1.62 12.49 2.92 211 

1122 
 

 72.127 4.212 22.611 2.861 2.649 12.614 2.192 9.718 22.296 العدد
% 22.21 22.19 4.12 19.61 7.72 1.22 12.26 2.89 211 

 78.218 4.292 26.294 2.922 6.278 12.172 2.298 21.226 22.982 العدد 1124
% 22.24 22.12 4.22 19.24 7.91 1.49 12.14 2.87 211 

 ، .303-3001الصادرة في الفترة  39و 31،34 ،33، 30، .3، 39، 34، 33،  9على نشريات احصائيات المؤسسات ص م  الصادرة عن الوزارة المعنية رقم  ملحق بناءتم إعداد ال: المصدر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        



 المالحق

465 

 

 
 .3031-3001تطور توزيع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الخاصة في الجزائر على فروع قطاع الخدمات للفترة   :(14)الملحق رقم                  

النقل و  السنوات
 اصالتاملو 

الفندقة و  التجارة
 االطعام

خدمات 
 للمؤسسات

خدمات 
 للعائالت

مؤسسات 
 مالية

خدمات للمرافق  أعمال عقارية
 اجلماعية

 اجملموع

 94.997 2.211 242 669 22.917 9.876 22.121 24.682 28.772 العدد 1112
% 29.72 26.21 22.91 21.29 26.76 1.71 1.27 2.27 211 

 211.842 2.412 292 728 26.922 21.842 24.212 27.924 11.194 العدد 1114
% 29.72 26.91 22.72 21.24 26.46 1.69 1.27 2.26 211 

 221.644 2.226 627 779 28.248 21.242 22.199 41.282 11.229 العدد 1112
% 29.62 27.44 22.41 21.78 26.22 1.69 1.28 2.24 211 

 212.781 2.629 722 822 29.428 24.224 26.121 46.462 14.121 العدد 1116
% 29.29 27.22 22.22 22.42 22.71 1.69 1.62 22.41 211 

 222.222 2.822 826 924 11.819 26.221 27.278 21.764 16.487 العدد 1117
% 29.61 27.26 21.72 21.16 22.42 1.69 1.61 2.22 211 

 247.281 2.924 926 2.119 11.219 28.472 28.162 22.222 18.882 العدد 1118
% 29.27 27.64 21.27 21.22 22.16 1.68 1.61 2.21 211 

 229.444 1.172 929 2.212 14.218 11.918 29.181 61.228 21.872 العدد 1119
% 29.26 27.72 21.19 22.22 22.21 1.69 1.61 2.21 211 

 271.622 1.149 2.141 2.119 12.412 12.242 11.412 64.961 22.848 العدد 1121
% 29.61 27.61 22.82 22.62 24.72 1.71 1.61 2.21 211 

 286.227 1.414 2.214 2.219 16.977 16.292 12.122 69.827 26.611 العدد 1122
 % 29.67 27.22 22.42 24.19 24.49 1.72 1.61 2.21 211 

 114.149 1.629 2.191 2.221 19.164 22.476 11.291 76.121 29.416 العدد 1121
% 29.21 27.17 22.17 22.41 24.14 1.74 1.62 2.19 211 

1122 
 

 118.291 1.871 2.218 2.722 21.422 27.629 14.684 84.484 42.142 العدد
% 28.92 26.92 21.79 26.46 24.29 1.74 1.62 2.12 211 

 122.619 2.229 2.722 2.927 26.221 41.621 16.164 91.186 46.987 العدد 1124
% 28.29 26.67 21.42 26.94 24.22 1.76 1.68 2.14 211 

 ،.303-3001الصادرة في الفترة  39و ،34، 33،31، 30، .3، 39، 34، 33،  9على نشريات احصائيات المؤسسات ص م  الصادرة عن الوزارة المعنية رقم  لملحق بناءتم إعداد ا: المصدر
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــ

 .3034-3030تطور  توزيع أنشطة األشخاص الطبيعية في الجزائر حسب القطاع  للفترة  : (15)حق رقمالمل                         
 اجملموع خدمات جتارة التجزئة  جتارة اجلملة انتاج حريف انتاج صناعي القطاع
 2.212.427 429.282 628.479 22.212 6.264 291.191 العدد 1121

 211 24.7 46.7 2.9 1.4 24.2 ( %) النسبة 
 2.428.829 267.412 622.622 22.217 6.224 112.861 العدد 1122

 211 29.4 41.2 2.7 1.4 24 ( %) النسبة 
 2.222.611 622.122 642.182 27.189 6.211 122.922 العدد 1121

 211 41.12 42.7 2.7 1.4 24.2 ( %) النسبة  
 1.619.938 651.317 675.597 59.468 6.076 227.480 العدد 1122

 211 40.20 41.70 3.7 0.4 14 ( %) النسبة 
 2.712.982 686.262 721.249 62.298 2.298 129.982 العدد 1124

 211 41.12 42.72 2.6 1.2 24.16 ( %) النسبة 
Source: Algérie, ministére du commerce, centre national du Registre du commerce, les créations  d’entreprise en Algérie, 

statistiques 2010, Avril 2011, op-cit, p 14.- Algérie, ministére du commerce, centre national du Registre du commerce, 

les créations  d’entreprise en Algérie, statistiques 2013, 2014, op-cit, p 36. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (%) 1100التوزيع القطاعي للمؤسسات في تونس بنهاية سنة (: 16)الملحق رقم                         
 اجملموع (الرمسي) املهيأ  (غري الرمسي)الغري مهيأ  القطاع

 .الكبرية م.ص.م املتوسطة الصغرية
 104 106 108 201 108 104 الفالحة و الصيد البحري

 2101 2207 4101 2802 2902 2201 الصناعة املعملية
 404 606 804 608 807 402 البناء

 4204 407 1104 801 1106 4401 التجارة
 407 809 206 202 206 407 الفندقة و االطعام

 2702 201 404 202 406 2707 النقل و االتصاالت
 902 2402 2204 2102 2206 901 خدمات املؤسسات

 202 202 107 102 108 202 تعلي  و صحة و عمل اجتماعي
 409 109 204 201 202 201 اخلدمات اجلماعية

 102 102 107 202 106 101 األنشطة املالية
 211 211 211 211 211 211 اجملموع

 .21، ص 1102حول  واقع وآفاق االقتصاد التونسي، جانفي  الجمهورية التونسية، وزارة التنمية الجهوية و التخطيط، المعهد الوطني التونسي للقدرة التنافسية و الدراسات الكمية، دراسة:المصدر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .3033التوزيع القطاعي للمؤسسات على فروع قطاع الصناعات المعملية في تونس بنهاية سنة : (:12)الملحق رقم                

 اجملموع (الرمسي) املهيأ  القطاع
 .الكبرية م.ص.م املتوسطة الصغرية

 1102 106 2907 207 2801 اعية و الغذائيةالصناعة الزر 
 2101 101 1801 904 2802 صناعة النسيج و املالبس
 407 102 404 202 201 صناعة اجللود و األحذية

 806 201 706 101 206 .صناعة اآلالت و املعدات امليكانيكية و الكهربائية و االلكرتونية

 104 101 104 101 102 النجارة و تصنيع املنتجات اخلشبية
 208 102 207 107 201 صناعة الورق و الورق املقوى، النشر و الطباعة

 201 101 201 106 104 الصناعات الكميائية
 207 102 206 107 108 املطاط و البالستيك

 406 104 402 109 202 تصنيع املنتجات األخرى غري املعدنية
 901 101 808 201 706 التعدين و أشغال معدنية

 207 102 206 106 201 الصناعة االستخراجية
 209 102 202 109 406 الصناعات املعملية األخرى

 211 207 9402 2909 7404 اجملموع

       .22المعهد الوطني التونسي للقدرة التنافسية و الدراسات الكمية، دراسة حول واقع وآفاق االقتصاد التونسي، مرجع سابق، ص:المصدر 
 .التوزيع القطاعي للمؤسسات في المغرب: (12)الملحق رقم                                    
 اجملموع فئات العاملني  القطاع

 111اكرب من  21-299 21-49 2-9
 222.822 217 2.426 2.476 246.226 العدد الصناعة

 11.48 1.17 1029 1072 29049 (%)النسبة 
 8.711 11 217 672 7.911 العدد البناء و األشغال العمومية

 2026 1.111 1011 1019 2012 (%)النسبة 
 421.287 18 118 1.681 419.422 العدد التجارة

 24.92 10112 1012 1022 24.21 (%)النسبة 
 272.991 227 616 2.194 269.922 العدد اخلدمات

 12044 1012 1018 107 96027 (%)النسبة 
 721.926 724 1.427 24.212 722.661 العدد اجملموع

 211 10192 1021 2088 97071 (%)النسبة 
Source :

 
Maroc, Direction de la Statistique 2001-2002, Rapport n :1, Résultats Relatifes Aux établissement 

économiques , Decembre 2004, p 48. 
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 .وزيع القطاعي للمؤسسات على فروع قطاع الصناعات المعملية في المغربالت: (12)الملحق رقم                        
 (   %) النسبة  العدد القطاع

 12041 29.181 الصناعة الغذائية
 18074 44.117 صناعة النسيج و املالبس
 2024 2.226 صناعة اجللود و األحذية

 2022 2.719 .يةصناعة اآلالت و املعدات امليكانيكية و الكهربائية و االلكرتون
 4091 7.277 النجارة و تصنيع املنتجات اخلشبية

 7019 21.922 صناعة الورق و الورق املقوى، النشر و الطباعة
 1019 442 الصناعات الكميائية
 1041 621 املطاط و البالستيك

 2072 2.771 تصنيع املنتجات املعدنية
 21091 26.799 أشغال معدنية

 21092 29.862 األثاث الصناعي
 2018 2.661 الصناعات املعملية األخرى

 2111 222.822 اجملموع
Source : Maroc, Direction de la Statistique 2001-2002, Rapport n :1, Résultats Relatifes Aux établissement économiques , 

Decembre 2004,op-cit, p45-55. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .3031-3001حسب المناطق  في الجزائر للفترة  ( أشخاص معنوية)زيع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الخاصةتو :(21)الملحق رقم         

 اجملموع اجلنوب اهلضاب العليا الشمال  السنوات
 117.949 29.892 61.716 217.221 العدد 1112

% 62.14 19.29 9.26 211 
 112.449 12.822 62.262 228.122 العدد 1114

% 62.11 19.18 9.69 211 
 142.841 12.441 71.176 249.962 العدد 1112

% 62 19.22 9.22 211 
 169.816 16.141 81.171 262.491 العدد 1116

% 61.29 19.67 9.71 211 
 192.946 18.221 87.666 277.721 العدد 1117

 % 61.46 19.81 9.72 211 
 212.287 22.221 96.224 292.482 العدد 1118

% 61.11 19.98 9.82 211 
 242.911 24.961 212.182 112.827 العدد 1119

% 29.22 21.28 21.21 211 
 269.229 28.724 221.222 129.171 العدد 1121

% 29.27 21.42 21.48 211 
 292.762 29.922 229.246 121.664 العدد 1122

% 29.29 21.42 21.29 211 
 411.227 41.826 218.226 148.982 العدد 1121

% 29.16 21.24 21.29 211 
1122  

 
 429.424 41.227 211.222 226.264 العدد

% 68.86 11.22 8.81 211 
 496.989 42.671 218.921 244.412 العدد 1124

% 69.19 12.92 8.78 211 
 33،31، 30، .3، 39، 34، 33،  9ة عن الوزارة المعنية رقم على نشريات احصائيات المؤسسات ص م  الصادر  الملحق بناءتم إعداد : المصدر

 ..303-3001الصادرة في الفترة  39و  ، 34
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مليار : الوحدة) 1104-1110توزيع القيمة المضافة المحققة من طرف القطاع الخاص خارج المحروقات في الجزائر في أهم القطاعات للفترة (:20)الملحق رقم
 (دج
غال و أشناء ب الفالحة  

 عمومية
النقل و 

 املواصالت
خدمات 
 املؤسسات

الفندقة و 
 اإلطعام

الصناعة 
 الغذائية

 اجملموع التجارة صناعد اجللود

 2.472074 44902 207 7902 4202 1206 12907 11202 42104 ق 1112
% 17082 22012 27061 2046 1092 2027 1022 21049 211 

 2.28202 47208 1024 81024 47092 19012 171068 162019 422092 ق 1111
% 16012 26061 27017 2082 2011 2018 1022 21011 211 

 2.784049 224026 1011 86049 22021 22018 212012 184019 218078 ق 1112
% 18022 22091 27021 2074 1088 4092 1022 18082 211 

 1.128084 267029 1012 9202 2402 26016 249016 228022 277097 ق 1114
% 18022 27027 27021 2076 1064 4028 1022 17081 211 

 1.199089 619028 1022 222069 61089 46041 462016 412027 278079 ق 1112
% 12026 27022 11012 1011 1062 4094 1021 17022 211 

 1.624046 682042 1011 21202 66011 22049 279081 489027 628062 ق 1116
% 14014 28027 1101 2092 1022 4061 1018 16011 211 

 1.986017 776081 1018 217098 72021 2606 627022 292019 712012 ق 1117
% 12047 29086 11012 2089 1028 4018 1016 16012 211 

 2.282027 922082 101 229091 81087 61012 711022 724011 718027 ق 1118
% 11092 11018 11071 2084 1029 4022 1016 17066 211 

 2.92402 2.17707 1012 262022 9408 77066 744041 87201 914099 ق 1119
% 12029 11011 28081 2096 1041 4018 1016 17012 211 

 4.421.76 2.11401 1019 269092 212026 96086 81601 2.12802 2.12102 ق 1121
% 11074 12077 28022 1028 1018 4041 1012 17012 211 

 4.892064 2.228.9 1.24 299.79 217.61 219.21 861.24 2.192 2.262.9 ق 1122
% 12082 11018 27028 1014 1011 4018 1012 17072 211 

 2.26106 2.22208 1028 12101 21601 212017 882.16 2.12106 2.42207 ق 1121
% 12027 11022 22084 1012 1016 4027 1014 17092 211 

 6.462022 2.72906 1027 149027 246017 229021 2.11902 2.24404 2.62109 ق 1122
% 14092 11081 28072 1022 1016 2082 1012 17011 211 

 7142066 2.926022 1022 188098 222049 241017 2.199027 2.428022 2.728028 ق 1124
% 14096 11041 28042 1011 1012 4021 1012 17078 211 

، 30، .3، 39، 34، 33،  9نشريات احصائيات المؤسسات ص م  الصادرة عن الوزارة المعنية رقم  -: على الملحق بناءتم إعداد : المصدر
 .، مرجع سابق3031-3001الصادرة في الفترة  31،و 33

  .36، ص 3034-3000بات االقتصادية للفترة الخاصة بالحسا .606/303الجزائر، نشرية الديوان الوطني لإلحصاء رقم   -        
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                                               (مليون دوالر: الوحدة)3034-3000الجزائر حسب مجموعات السلع للفترة بنية صادرات تطور :(21)الملحق رقم 

 .ن .م أولية .م المحروقات غذائية .م  
 مصنعة

 .ت
 فالحيه

 .ت
 صناعية

لع س
 استهالكية

 المجموع

 22.031 13 47 11 465 44 21.419 32 القيمة 2000
% 1024 97011 1011 1022 1012 1012 1012 21101 

 19.132 12 45 22 504 37 18.484 28 القيمة 2001
% 1022 96062 1029 1062 1022 1012 1016 21101 

 18.825 27 50 20 551 51 18.091 35 القيمة 1111
% 1029 96021 1017 1092 1022 1017 1024 21101 

 24.612 35 30 1 509 50 23.939 48 القيمة 1112
% 1011 97017 1011 1016 1011 1021 1024 21101 

 32.083 14 47 - 571 90 31.302 59 القيمة 1114
% 1028 97،26 1018 2087 1011 1022 1014 21101 

 46.001 19 36 - 651 134 45.094 67 القيمة 1112
% 1024 98014 1019 2042 1011 1018 1014 21101 

 24.622 42 44 2 828 195 53.429 73 القيمة 1116
% 1022 97084 1026 1022 1011 1018 1018 21101 

 61.262 22 46 2 992 269 28.822 88 القيمة 1117
% 1024 97081 1018 2064 1011 1018 1016 21101 

 79.198 21 67 2 2.284 224 77.262 229 القيمة 1118
% 1022 97022 1041 2072 1011 1018 1014 21101 

 42.294 49 41 - 691 271 44.218 222 القيمة 1119
% 1012 97062 1027 2021 1011 1019 1022 21101 

 27.122 21 21 2 2.126 94 22.217 222 القيمة 1121
% 1026 97022 1026 2082 1011 1012 1012 21101 

 72.489 22 22 - 2.496 262 72.417 222 القيمة 1122
% 1048 97018 1011 1022 1011 1014 1011 21101 

 72.866 29 21 2 2.217 268 69.814 222 القيمة 1121
% 1.42 97.22 1.12 1.21 1.11 1014 1.11 21101 

 62.927 27 17-  2.621 219 62.721 411 القيمة 1122
% 1061 96072 1026 1044 1011 1014 1011 21101 

 61.629 21 22 1 1.221 221 61.246 212 القيمة 2014
% 1022 92024 1028 2072 1011 1011 1011 211 

  .mf.-dgppwww-:  في .3034-3000المديرية العامة للتقدير و السياسات، للفترة  معطيات وزارة المالية، -:بناء على الملحقتم إعداد ا :المصدر

dzgov. 
  3034www.douane.gov.dzوزارة المالية، المديرية العامة للجمارك،   -                                     

 
 

http://www.google.com/url?sa=D&q=http://www.dgpp-mf.gov.dz/&usg=AFQjCNEVFpR20YtkvkbM7UCwx6MYquoXuA
http://www.google.com/url?sa=D&q=http://www.dgpp-mf.gov.dz/&usg=AFQjCNEVFpR20YtkvkbM7UCwx6MYquoXuA
http://www.douane.gov.dz/
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 (مليون دوالر أمريكي: الوحدة.) 3034-3004أهم صادرات الجزائر من المنتجات خارج المحروقات للفترة : (:22)الملحق رقم 

  1114 1112 1116 1117 1118 1119 1121 1122 1121 1122* 1124* 

زيوت و مواد 
مسستخرجة من 

 تقطري الزفت

 2.212 966061 919027 826012 228044 222079 471061 22209 81 224 12702 ق

% 81097 24062 6092 16041 14021 19012 26061 41024 42027 48011 29022 

النشادر املنزوعة 
 املاء

 621021 182026 482012 272072 292092 247011 187027 26408 261 22607 21102 ق

% 22042 27018 2202 21028 24082 22079 21084 28012 11011 24016 12071 
 نفايات النحاس 

 و احلديد
- - - - -  82011 288011 26901 212 22406 8402 ق

% 21077 27012 8022 2107 9072 7079  - - - - -
- -  24082 29012 62041 26076 22022 61011 82 28012 1204 ق الزنك اخلام

% 2012 4011 6084 4062 1072 2042 4011 1091 1068  - -
 الكحول غري 

احللقية وف 
 حلقية

 22028 21041 49012 42072 17061 41089 11022 27099 22 22087 1104 ق

% 1087 2072 1061 2022 2026 2084 2082 1.11 1014 2،22 2097 

 22026 22041 26014 29024 42029 42076 42022 21016 12 18096 1707 ق اهليدروجني

% 2022 2029 1022 1017 1024 4019 1084 2091 2062 2026 2091 
 28022 19082 14072 12027 11062 24012- -  11-  2809 ق التمور

% 1041  -2069  - -2024 2048 2022 2022 2048 2026 
 املياه املعدنية

 و الغازية
 22022 22076 22022 12071 16072 11021 18024 26088 7- -  ق

%  - -1029 2017 2047 1019 2072 2012 2041 2068 1022 
سكر الشمندر 
و العجائن 

 *الغذائية

 118024 171022 117097 162012 122022 7011 *21024- - - -  ق

%  - - - -1062 1066 22026 21086 9022 22022 8021 

فوسفات 
 الكالسيوم

 92096 92027 221088 218024 42096 72082 222024 27018-  11087 2802 ق

% 1024 1021  -4014 6098 7022 1088 6011 6099 2042 2042 
 1.612 2.771 291701 272102 212202 784026 214201 87102 217 74701 27408 ق اجملموع اجلزئي

% 72029 81026 41081 62021 64 72027 79029 84088 87029 87098 98024 
اجملموع الكلي 

 للصادرات
 1.821 1124 1.287 1.161 2.216 2.166 2.927 2.221 2.284 917 782 ق

% 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 

، 30، .3، 39، 34، 33،  9ناءا على نشريات احصائيات المؤسسات ص م  الصادرة عن الوزارة المعنية رقم ملحق بلاتم إعداد : المصدر
 .، مرجع سابق3031-3001الصادرة في الفترة  31،و 33

-* Algérie ,Ministère des Finances,Direction Générale des Douanes, Centre National de l’Informatique et des 

Statistiques, STATISTIQUES DU COMMERCE EXTERIEUR DE L’ALGERIE, Année 2014. 
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                                               (:%الوحدة)3034-3000وعات السلع للفترة الجزائر حسب مجم بنية واردات تطور :(:24)الملحق رقم             

سلع  صناعية .ت فالحيه .ت مصنعة .ن .م أولية .م طاقة .م غذائية .م 
 استهالكية

 المجموع

 9.173 1.393 3.068 85 1.655 428 129 2.415 القيمة 1111
% 16021 2041 4066 28014 1091 22044 22028 21101 

 9.940 1.466 3.435 155 1.872 478 139 2.395 القيمة 1112
% 14019 2041 4081 28082 2026 24022 24074 21101 

 12.009 1.655 4.423 148 2.336 562 145 2.740 القيمة 1111
% 11081 2012 4068 29046 2012 26084 22077 21101 

 13.534 2.112 4.955 129 2.857 689 114 2.678 القيمة 1112
% 29079 1084 2019 12022 1092 26062 22061 21101 

 18.308 2.797 7.139 173 3.645 784 173 3.597 القيمة 1114
% 29062 1094 4018 29092 1094 28099 22018 21101 

 20.357 3.107 8.452 160 4.088 751 212 3.587 القيمة 1112
% 27061 2014 2069 11018 1078 42021 22016 21101 

 21.456 3.011 8.528 96 4.934 843 244 3.800 القيمة 1116
% 27072 2024 2092 11099 1042 29074 24012 21101 

 27.631 5.243 8.534 146 7.105 1.325 324 4.954 القيمة 1117
% 27094 2027 4079 12072 1022 21088 28097 21101 

 39.479 6.397 13.093 174 10.014 1.394 594 7.813 القيمة 1118
% 29079 2021 2022 12026 1044 22026 26011 21101 

 39.294 6.145 15.139 233 10.165 1.200 549 5.863 القيمة 1119
% 24091 2041 2012 12087 1029 28022 22064 21101 

 40.473 5.836 15.776 341 10.098 1.409 955 6.058 القيمة 1121
% 24097 1026 2048 14092 1078 28098 24041 21101 

 47.247 7.328 16.050 387 10.685 1.783 1.164 9.850 القيمة 1122
% 12011 1026 2079 11026 1081 22082 22062 21101 

 50.376 9.997 13.604 330 10.629 1.839 4.955 9.022 القيمة 1121
% 27092 9082 2062 12021 1.62 17011 29084 21101 

 54.852 11.199 16.172 506 11.223 1.832 4.340 9.580 القيمة 1122
% 27046 7092 2024 11046 1091 19048 11042 21101 

2014 
 28.221 21.187 28.916 627 21.741 2.884 1.822 22.112 القيمة

% 28087 4089 2012 12084 2022 21042 27062 21101 
  .mf.-dgppwww-:  في .3034-3000المديرية العامة للتقدير و السياسات، للفترة  معطيات وزارة المالية، -:بناء على الملحقعداد تم إ :المصدر 

dzgov. 
   3034www.douane.gov.dzوزارة المالية، المديرية العامة للجمارك،   -                                     

 
 

 

http://www.google.com/url?sa=D&q=http://www.dgpp-mf.gov.dz/&usg=AFQjCNEVFpR20YtkvkbM7UCwx6MYquoXuA
http://www.google.com/url?sa=D&q=http://www.dgpp-mf.gov.dz/&usg=AFQjCNEVFpR20YtkvkbM7UCwx6MYquoXuA
http://www.douane.gov.dz/
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 .(الخاصة ذات الشخصية المعنويةالمؤسسات ) حسب الواليات الصغيرة و المتوسطة المؤسساتوزيع ت (:26)الملحق رقم  
)  3031 3033 3033 3030 3006 .300 3006 3009 .300 3004 3001 الوالية

 (3س
3034 

 1.401 1.3.6 1.369 .1.04 1.331 .3.63 3.613 4...3 3.199 3.069 9...3 .3.63 ادرار
 33.906 33.016 30.366 ..6.6 6.1.9 ..... 390.. 6.604 6.139 3...9 9.413 9.3.0 الشلف
 0.0.. 3...4 4.334 1.633 1.966 1.164 1.093 .3.61 10..3 3.364 3.096 .3.69 األغواط

 164.. .06.. 4.931 4.366 .1.66 1.936 1.3.0 1...3 3.930 3.133 .3.33 3.639 أم البواقي
 .33.43 33..33 30.966 99..6 6.346 413.. 16..6 9.9.6 633.. 011.. 4.441 4.014 باتنة

 96..31 .4..33 36.164 36.693 .39.96 36...3 34.006 ....33 33.133 30.396 666.. 6.646 بجاية
 9.336 6.1.. 933.. 310.. 6...4 4.466 1.6.6 93..1 1.311 3.616 .3.63 19..3 بسكرة
 9.096 16... 143.. .01.. 4.6.6 4.4.0 4.396 69..1 1.9.3 1.493 .1.40 .1.33 بشار

 36.031 .94..3 34.061 .33.61 33.0.6 33.3.0 30.340 6.146 33... .1..6 6.341 46..9 البليدة
 .33.33 .30.04 99... 063.. .6.11 9.964 .9... 3.4.. 4.9.1 4.069 1.939 1.310 البويرة

 3.631 30..3 3.363 3.319 3.040 3.614 30..3 3.990 3.4.3 3.3.3 3.361 3.309 تمنراست
 9.630 39..9 9.304 .0... 16... 336.. 4.606 ....4 4.394 1.633 .1.63 31..1 تبسة

 34..30 6.661 646.. 0.9.. 34..6 9.6.3 9.333 906.. 011.. 06..4 .4.06 40..4 تلمسان
 ..6.0 30..9 .9.33 639.. 913.. 1.0.. 031.. ..4.9 4.3.9 .1.66 1.6.6 36..1 تيارت

 13..36 36.316 34.6.4 31.306 33.4.3 ..36.6 40..36 .39.04 34.414 31.360 33.001 30.6.0 تيزي وزو
 9.943. 3.666. 436..4 919..4 .41.39 43.009 069..1 369..1 63..13 10.3.6 36.940 113..3 الجزائر
 33..6 ..6.0 9.466 6.6.. .91.. 343.. 4.661 4.1.9 4.0.0 .1.63 1.136 1.043 الجلفة
 63... 6.639 6.446 9.610 9.663 9.633 9.361 990.. 331.. 4.964 4.1.6 4.030 جيجل
 33.060 30.909 610..3 36.3.4 39.069 34.690 ....31 33.3.6 ..33.0 .6.69 634.. 330.. سطيف
 .3..3 09..3 3.494 3.366 3.336 .3.64 1.3.3 1.043 46..3 .3.94 40..3 3.433 سعيدة

 64..30 .6..6 6.311 690.. 366.. 6.636 6.366 9.430 6.4.. 336.. 41..4 .4.16 سكيكدة
 990.. 6.603 6.369 9.6.9 9.436 661.. 3.6.. 4.666 4.436 ..1.6 1.966 1.106 بلعباس. س

 33.336 33.466 30.960 30.043 .0..6 611.. 366.. 6.699 6.311 9.990 .9.33 31... عنابة
 9.113 663.. 316.. 4.610 4.163 .4.09 1.9.6 1.104 3.660 3.9.3 3.1.9 3.309 قالمة

 4....3 34.9.3 31.4.0 93..33 33.6.3 33.046 30.341 6.363 416.. 6.466 6...9 9.193 نطينةقس
 6.669 6.163 9.6.3 9.334 663.. 1.6.. 33..4 4.366 34..1 1.1.4 .3.61 3.936 المدية

 3.3.. .6.16 9.9.6 .9.31 33... 36... 013.. 4.999 4.311 1.696 1...1 33..1 مستغانم
 30.1.4 6.194 96... .6.64 6.460 .6.00 9.433 633.. 00... 094.. 4.949 4.3.6 المسيلة
 341.. 6.333 9.930 9.364 9.0.6 16... 61... 1.3.. 3.3.. 4.611 4.600 33..4 معسكر

 6.6.1 6.4.6 6.036 46..9 9.030 4.6.. 66..4 4.1.0 1.613 1.411 1.003 .3.93 ورقلة
 34.413 33.633 36.963 160..3 36.131 39.304 36.941 191..3 ..36.3 39.336 331..3 34.464 وهران
 3.933 3.191 3.313 3.346 3.030 .1..3 ..3.9 36..3 3.439 3.106 3.331 3.336 البيض
 31..3 .3.46 3.199 .3.36 3.316 3.344 .66 4.. 664 966 6.. 09. إليزي

 33.034 30.010 6.0.6 3.6.. 6...6 6.306 .9.44 .64.. 310.. 4.464 .4.01 .3..1 بوعريريج.ب
 093..3 1...39 004..3 31.6.6 ..33.6 33.009 66..30 30.000 6.060 ..3.. 6.466 9.696 بومرداس
 4.936 .4.31 .1.63 63..1 1.469 1.343 3.6.1 3.6.6 3.939 3.411 3.319 3.061 الطارف
 .3.90 .3..3 3.161 3.3.1 3.393 ..3.0 .69 69. 36. 663 .64 630 تندوف

 3.360 3.361 3.013 .3.30 33..3 3.166 .3.36 .3.04 3.616 39..3 3.961 06..3 تيسمسيلت
 9.166 63... 360.. .4.60 4.1.4 1.669 33..1 .1.30 10..3 3.903 3.143 3.066 الوادي
 6.9.. 436.. 366.. 4.660 4.699 .4.44 .4.31 30..1 .3..1 1.300 .3.63 3.966 خنشلة

 4.606 4.904 4.146 4.366 4.311 1.619 1.963 1.1.6 ..1.3 66..3 3.961 66..3 أهراس.س
 .33.09 36.066 39.696 963..3 34.414 31.061 39..33 30.341 6.346 333.. 6.341 9.393 تيبازة
 6.010 434.. 6.933 6.036 .0..9 669.. 430.. 4.6.3 4.413 1.664 0...1 .1.36 ميلة
 .04.. 6.434 36..9 9.161 .66.. 969.. 136.. .4.64 4.990 4.163 4.334 1.600 ن الدفلىعي

 .3.69 10..3 .3.10 .3.36 3.340 3.036 66..3 3631 3.616 3.663 3.901 3.4.3 النعامة
 343.. 06..4 44..4 4.113 4.3.9 1.634 1.936 1.141 .1.06 93..3 3.909 .3.40 تيموشنت.ع

 6.664 66..6 6.3.9 9.6.3 9.4.4 9.099 .43.. 4.639 66..4 4.336 1.633 1.910 غرداية
 9.961 9.363 4.... .90.. 431.. 334.. 4.636 4.939 4.364 .1.69 1.643 46..1 غليزان

 469.6.6 4.6.434 430.336 163.693 196.136 603..14 133.1.6 361.649 09..396 43...34 446..33 306.646 المجموع

، و 14 ،11،12، 11، 28، 26، 24، 21،  6مت إعداد امللحق بناء على نشريات احصائيات املؤسسات ص م  الصادرة عن الوزارة املعنية رق  : صدرامل
 .1122-1112الصادرة يف الفرتة   16
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 .                        1102 -1112للفترة ( أشخاص طبيعية)  والياتحسب ال في السجل التجاري تطور  توزيع المسجلين(:22)الملحق رقم                                
 3001 1004 300. 3009 3006 300. 3006 3030 3033 3033 3031 

 66..39 3....3 34.933 31.390 33.366 30.991 30.3.4 6.909 .94.. 44..6 6.346 أدرار
 14.313 11.331 13.303 10.396 .10.33 36.0.9 39.316 31.641 33.631 36.461 0.1..3 الشلف
 39..31 31.363 33.633 33.364 33.906 33.136 33.011 30.499 ....6 6.360 94... األغواط

 6.1..3 4...39 66...3 31.466 33.919 30.440 36.631 939..3 36.063 393..3 .34.06 أم البواقي
 44.369 43.393 16.430 16.433 966..1 .13.06 13.069 .36.39 39.166 34.336 33.640 باتنة

 1.4.3. 3.016. 46.004 44.166 .40.63 661..1 ..14.4 13.191 10.366 36.164 041..3 بجاية
 31.310 36..33 .30.99 .36.60 36.166 36.9.3 36.196 13..39 33...3 34.391 31.016 بسكرة
 31.003 33.666 .6..33 0...33 33.969 06..33 33.3.9 30.610 6.663 6.361 4.3.. بشار

 .49.64 960..4 66..44 43.403 66..16 .63..1 91..14 .13.61 1...36 1...39 34.4.6 البليدة
 .36.61 669..3 30..34 31..33 33.460 ..6..3 3.4..3 39.666 .44..3 .31.61 33.6.9 البويرة

 33.096 .9..30 30.396 6.360 .69.. .6.63 .6.16 .9..9 9.043 ..1.. 33..4 تمنراست
 36..31 46..33 04..33 36.136 6....3 39.631 ..39.9 634..3 66..34 93..31 33.630 تبسة

 .63..4 44.633 60..41 33..16 119..1 9...14 11.616 13.166 ..36.1 .1..39 34.616 تلمسان
 16..13 .13.90 10.066 36.640 39.6.1 .34.16 .6..31 .6..33 33.3.0 36.961 166..3 تيارت

 363..9 93.393 9.690. .1.13. 0.331. 44.311 .43.96 30...1 313..1 .13.30 906..3 تيزي وزو
 666..39 .3.6.39 3.3.099 60..343 96..314 63..330 336.0.6 306.433 300.6.3 63.334 .4.13. الجزائر
 31.631 31.041 16..33 33.939 91..30 .63..3 196..3 34.333 39.191 .14..3 ..34.1 الجلفة
 10.341 .36.30 94..36 39.336 390..3 13..33 33.163 33.346 36.916 .31..3 39.616 جيجل
 93.303 06..6. 339... 030... 439... .0.41. 46.933 64..49 .41.63 40.309 96..16 سطيف
 39.0.9 463..3 66..34 .31.06 33.696 33.441 33.0.0 30.134 6.9.6 .61.. 191.. سعيدة

 63..16 6.3..1 14.6.3 11.394 13.636 49...3 36.9.0 39.009 31.601 .33.93 30.049 سكسكدة
 .13.69 10.369 36.361 494..3 34.044 33.631 33.313 31..36 146..3 .0..39 369..3 بلعباس.س

 11.639 .6..11 13.990 16..36 .33..3 333..3 34.491 33.0.1 30.6.3 36.339 ....36 عنابة
 .3..31 31.0.9 33.363 .16..3 11..36 93...3 .16..3 34.164 .31.16 33.0.3 33.0.6 قالمة

 3.313. .46.30 46.103 .44.09 43.013 19.619 436..1 11.041 ..10.3 0...36 94...3 قسنطينة
 .13.33 10.331 36.3.3 36.346 163..3 33.4.9 16..33 .36.99 66...3 36.0.9 06...3 المدية

 49..39 .06..3 31.419 33.901 63..30 903..3 046..3 39.633 161..3 34.046 31.013 مستغانم
 .3..19 .31..1 11.093 13.033 13.341 36.366 941..3 36.366 9.3..3 31.466 33.0.6 المسيلة
 14.1.3 1...13 13.093 36.649 39.9.3 34.336 66..31 .33.04 33..30 434..3 36.046 معسكر

 39.143 .16..3 99..34 31.049 33.101 36.691 36.133 304..3 03..39 463..3 34.413 ورقلة
 99...9 41..93 911... 3.1.6. 0.140. 49.334 303..4 .43.16 36.106 19.106 .11.66 وهران
 933.. 96... 166.. 6.639 6.643 9...9 9.649 9.4.1 9.316 63... 4.3.. البيض

 4.163 4.044 44..1 1.463 1.3.0 63..3 3.636 10..3 .3.13 .3.06 36..3 ليزيإ
 .36.91 11..39 360..3 34.304 .3..34 33.914 63..33 ....30 36.436 16..36 39.490 بوعريريج.ب

 16.343 63...1 .14.39 13.464 10.493 39.913 00...3 31.4.1 46..33 36.436 36.4.3 بومرداس
 3...30 61..36 636..3 699..3 .36..3 .31.96 31.1.4 33.416 33.9.0 .3..30 6.931 الطارف
 4.196 4.3.1 .4.09 1.601 .1.93 .1.39 .1.33 .1.09 3.613 3.466 3.330 تيندوف
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 :ملخصال
اختاذ التدابري  و تطويره على وتنفيذ السياسات القادرة إعداد عن املسئولة هي الدولة أن حقيقة إىل استنادا و ،انطالقا من أمهية االستثمار    

وجيه االستثمار يف حاولت هذه الدراسة تسليط الضوء على دور السياسة الضريةية يف حتفيز و ت. له ناسةةامل األعمال على توفري بيئةاملساعدة 
 :نيالتالي ينلالعتةار املؤسسات الصغرية و املتوسطة 

          قادرة على جذب االستثمارات الصغرية  بيئة أعمالهتيئة  املسامهة يف األدوات اليت من شأهناالكثري من  تتوفر على السياسة الضريةيةأن  -
        بوجه عام و الصغرية  من أكرب العقةات اليت تواجه املشروعات االستثمارية دتع الضريةية املتوسطة و ضمان استمرارية نشاطها، لكون و

 .صالحيتها مؤشرات تقييم و  بيئات األعمالمكونات هنا من أهم ا أكم  و املتوسطة منها على وجه اخلصوص،
امل، و ليس أدل على ذلك من نسةتها املرتفعة اقتصاديات دول الع أداة تنمية يف الوقت احلايل تأصةح املؤسسات الصغرية و املتوسطةأن  -

تزايد نسةة مسامهتها يف و الذي يتجلى يف  ،من النسيج املؤسسايت ملعظم الدول، فضال على التزايد املسجل يف وزهنا االقتصادي و االجتماعي
     و االجتماعية االقتصادية الرفاهية يقفرص العمل، و من مث ارتفاع مسامهتها يف حتق توفريالناتج احمللي اخلام و القيمة املضافة و 

 . و عادل بني األقاليم املختلفة  مستدام على حنو ،للمجتمعات
  بيئة أعمال جاذبة هتيئةقصد  السياسة الضريةيةاليت اعتمدت بشكل كةري على  اجلزائرية التجربة استعراض على الدراسة استندت و   

 هذا النوع من االستثماراتلرتقية مناسةة ضريةية بيئة أعمال  توفريلة تقييم مدى جناح هذه السياسة يف او حملالصغرية و املتوسطة،  الستثماراتل
 .يف االقتصاد الوطين اترقية مسامهتهيف و بالشكل الذي يساهم 

فيز و توجيه االستثمار يف يف جمال حت و قد انتهت الدراسة إىل جمموعة من النتائج حول الدور الذي ميكن أن تقوم به السياسة الضريةية   
كما قدمت جمموعة .و ما أفضت اليه من نتائج  املؤسسات الصغرية و املتوسطة، و الكيفية اليت استخدمت هبا أدوات هذه السياسة يف اجلزائر

  .  أهدافها نب القصور اليت رافقت تطةيق هذه السياسة و كانت سةةا يف احلد من فعاليتها يف حتقيقامن املقرتحات قصد تاليف جو 
 .املؤسسات الصغرية و املتوسطة، االستثمار ،معدل الضريةة، احلوافز الضريةية، ةيالسياسة الضرية :ةالكلمات الدال

Abstract : 
     Given the importance of investment, and based on the fact that the state is responsible for the preparation and 

implementation of policies to develop and take measures to help it provide the appropriate business 

environment. This study attempted to shed light on the role of tax policy in stimulating and directing investment 

in small and medium-sized enterprises for the following considerations: 

- tax policy possesses a lot of  tools that will be able to attract small and medium-sized  investments and ensure 

the continuity of  its business environment, the fact that the tax is one of the biggest obstacles facing 

investment projects, as it is one of the most important indicators evaluating business environments. 

- That SMEs  have  become at the present time locomotive economies of most countries of the world, and not 

least because of the high percentage of institutionalized tissue for most countries, as well as growing in 

economic and social weight, and that is reflected in the increasing proportion of its contribution to the Gross 

Domestic raw Product  , value-added, job creation, and then rise from its contribution to the achievement of 

economic and social well-being of communities, in a sustainable and equitable way between different regions. 

      the study is based on a review of the Algerian experience, which greatly relied on tax policy in order to 

create a attractive business environment for small and medium-sized investments, to try to assess the success of 

this policy in providing an environment suitable to upgrade small and medium enterprises system in a manner 

that contributes to the development of the Algerian economy in the tax business environment and sustainable 

growth. 

    The study ended with a set of conclusions about the role of  tax policy that can play in the field to stimulate 

and guide investment in small and  medium-sized enterprises, and the manner the tools of this  policy were used 

in Algeria and what results, It also presented a set of proposals in order  to avoid  shortcomings that 

accompanied  the  application of this policy and was the cause of the reduction of its effectiveness in achieving 

its objectives. 

Key-words : Tax Policy, Tax incentives, Tax incidence, Small and medium-sized enterprises, investment. 
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